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Kulturmiljövård
»Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som
myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför arbete skall se till att skador på
kulturmiljön så vitt möjligt undvikes eller begränsas«
1§ kulturminneslagen

Högstubbar är ett bra sätt att märka ut dolda fornminnen så att markberedningsmaskinen inte gör skador.

ku ltu r m i l jövår d

I skogen finns en stor del av vårt kulturarv. En
del av detta är fornlämningar. Fasta fornläm
ningar är bl. a. gravar och gravfält, resta stenar
och samlingsplatser för kult och rättsskipning,
lämningar av bostäder och näringsfång (t. ex.
varggropar) ruiner (t. ex. fornborgar) och
gamla färdvägar. Dessa fornlämningar är
sedan gammalt starkt skyddade i kultur
minneslagen. Det är länsstyrelserna som har
det praktiska ansvaret för tillämpningen av
Kulturminneslagen i skogen.
I skogen finns också andra kulturlämningar
som minner om våra förfäders liv och mark
användning. Det kan vara odlingsrösen och
stenmurar, lämningar efter torp, fäbodar och
samevisten, tjärdalar och kolbottnar. Även
sådana lämningar har ett visst skydd, främst i
skogsvårdslagen. Ofta är markägarna själva
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Torpet
Avverka varsamt i närheten av det gamla torpet.
Röj gärna fram husgrund och stenläggningar som
hotas av rotsprängning men lämna en del träd
och buskar så att den öppna ytan kring torpet får
tillbaka något av sitt ursprungliga utseende. Spara
bryn, vårdträd, fruktträd och prydnadsbuskar.
Plantera inte på ödetomten!

Kring en fornlämning
finns ett fornlämnings
område som delas i
närområde och ytter
område.
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Vägar och stigar
Här och var i skogen
finns gamla stigar
och mindre vägar som
haft stor betydelse för
människorna i trakten.
Markbered och plantera inte på gamla
stigar.

mycket angelägna om att bevara den här typen
av lämningar.
Kring en fornlämning finns ett fornläm
ningsområde. Det brukar delas in i ett när
område och ett ytterområde. Gränserna är
dock sällan inritade på karta eller beskrivna
på annat sätt. Typen av fornlämning påverkar
fornlämningsområdets yta och skötsel.

En del fasta fornlämningar är berömda,
t. ex. Rökstenen eller Storhögarna i Gamla
Uppsala. Men de allra flesta är ganska oan
senliga och det krävs en viss vana för att upp
täcka dem. Generellt gäller att länsstyrelsen
skall kontaktas för att få veta om det finns
fornlämningar på en viss fastighet, och hur
skogsägaren i så fall bör agera.

ku ltu r m i l jövår d
Riksantikvarieämbetet har i samarbete med
bl. a. Skogsstyrelsen gjort nya inventeringar
och sammanställt resultaten så att det blir
möjligt att återfinna kända fornlämningar i
myndigheternas digitala kartor. Tillgänglig
heten på insamlade fältdata utvecklas efter
hand. Allmänheten kan söka via Internet i
Riksantikvarieämbetets informationssystem
om fornminnen (f m i s). Där presenteras sök
resultatet med koordinater och objektsbe
skrivning. Länkar till offentliga kartor och vis
ning av satellitbilder förbättrar ytterligare
markägarens möjlighet att själv ta reda på var
de kända kulturlämningarna finns. På den
ekonomiska kartan finns många fasta forn
lämningar noterade med ett ‘ R’. På nyare
kartor redovisas dolda lämningar med ‘(R )’. I
f m i s fanns 2007 ca 525 000 fornlämningar
och 225 000 övriga kulturlämningar i skogs
mark. Lika många till har, i samband med den
senaste inventeringen, bedömts vara oupp
täckta.
Om en planerad avverkning eller annat
arbete i skogen kommer att påverka ett forn
lämningsområde måste länsstyrelsen eller
skogsstyrelsen kontaktas om detta. För övriga
kulturlämningar i skogen gäller det att gå var
ligt fram. Inga värdefulla kulturmiljöer får ska
das. Märk ut alla värdefulla lämningar när
arbetet görs av lejd personal.
Dessvärre har det visat sig att kända forn
lämningar skadas av skogsbruket. Markbered
ning utgör en skaderisk för kulturminnen i
skogen. En hel del omedveten skadegörelse
bör kunna undvikas med bra planering. För
utom markberedning är det körskador i sam
band med avverkning och igenväxning som
orsakar skadorna. Minst körskador blir det
när marken är torr eller tjälad. En uppmärk
sammad brist är att fornlämningar inte ris
rensas vid avverkning vilket försvårar för
maskinförare att undvika skador. Igenväxning
och rotsprängning av fasta lämningar kan
motverkas genom återkommande röjningar i
fornlämningsområdet.

En skogsavverkningsväg som skär rakt
över en av groparna
i ett fångstgropssystem norr om
Vittangi. Genom bra
planering kan detta
undvikas. Avverkning
vid fångstgropar kan
ske om groparna med
omgivning ej skadas.
För markberedning
och plantering inom
fornlämningsområdet
krävs länsstyrelsens
tillstånd. Vanligtvis
tillåts lättare markberedning nära men
ej mellan groparna,
plantering tillåts ej
på vallarna och intill
10 m från dem.
Inventeraren Gerhard
Björkman i bak
grunden.

Allmänt tillgängliga satellitbilder har länkats till
Riksantikvarieämbetets informationssystem om
fornminnen (FMIS). Fornminnes-‘R ’ markerar gravfält i Asby som delvis berörts av skogsplantering.
I registret står följande att läsa: » Gravfältet är
förhållandevis välbevarat men ibland svårtolkatfrämst vad gäller högarna eftersom det är övervuxet med högt ris, buskar och lövsly. På grund
av den nyligen gjorda tallplanteringen har mindre
ingrepp också gjort att markytan blivit mer ojämn
och kuperad.«
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Om skogens
minnen och mångfald
h e n n i ng ham i lton

Varför är brukare så bundna till sin skog? Varför vill de ständigt
återvända till den vart de än reser i världen. En gård är inte bara
arealer, virkesförråd och taxeringsvärden. Den är mark, träd, örter,
vilt och kryp. Den har också sin historia.
Med globalt perspektiv är våra skogsmarker
unga. Efter geologiska mått var det alldeles
nyss som den stora landisen drog fram som
en ångvält, krossade, vaskade och sorterade
allt i sin väg. På stenar och block kämpar fort
farande mossan för att få fäste.
Tidigare generationer
På många håll i landet fick skogen länge leva
ostörd, formad bara av naturens egna krafter.
Men det var mest på nordliga, oländiga mar
ker. Nästan överallt är i vår tid skogsbilden
påverkad av människans brukande. Det har
ständigt förändrats och därmed också skogen.
I varje skog finner man spår av det förgångna.
Den långa raden av brukare har alla kämpat
för sin bärgning. Först under senare sekler fick
virket ett värde där det stod. Och därmed
kom behovet av skogsvård. En skogsbonde
har i alla tider varit beroende av sin skog men
på växlande sätt. Den var länge ett hinder när
han var pressad att bryta ytterligare mark att
odla. För den fattige torparen var en gång ny
odling något av tillvarons mening.
Varje skogsgård har sin historia. Gräver vi
tillräckligt kan vi finna att varje brukare läm
På medeltida hålväg i Östergötland

nat något spår efter sig, alla efter sin tids vill
kor. För det flesta gällde det att hålla svälten
borta. Ingen gård och ingen brukare var den
andra helt lik. Därav mångfalden i skogsbon
dens landskap.
Det är naturligt nog markanvändningen
från vårt eget sekel som lämnat de tydligaste
spåren. Men därtill kommer att befolkningen
ökade dramatiskt under 1800-talet, från 2 till
5 miljoner innevånare, de flesta var bundna
till jorden och skogen. Trycket på i första
hand de sydsvenska markerna blev hårt, emi
gration och begynnande industrialisering blev
utvägen för många.
Den eviga stenen
Mest var marken stenig morän i skogsbyg
derna. Den passade sämre för åkerbruk, bättre
för boskapsskötsel. Skogsbönder och fattiga
torpare kunde i första hand överleva med
hjälp av kor och getter. Höfoder till logen
hämtades från ängar och våtmarker. Där blev
det snart till mjölk och snart också gödsel till
magra åkerlappar. Det var den tidens spar
samma cirkulation. Med folkökningen växte
torpen med sina stora barnaskaror som svam
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Slåtter på gamla
svedjemarker.

par ur marken. En del skog gick åt när husen
timrades, ännu mer till vedbränsle och för in
hägnader, miltals av gärdsgårdar måste under
hållas för att hålla boskapen inom byns rå
gångar men utanför åker och äng. Allt längre
in i skogarna röjdes små åkerlappar varhelst
man fann ett lämpligt stycke mark. Den änd
lösa stenen bröts upp ur jorden och las i rösen
och murar. Mossar dikades med spade, spett
och stora mängder svett. Mossen var slät och
lättplöjd men torvjorden blev mager och kall.
För torparen gavs aldrig rast och ro. Arrendet
betalades med många och långa dagsverken
hos bonden. Det kunde krävas 300 per år eller
mera. En fullvuxen pojke var då en tillgång.
Svedjebrukarna
Sedan urminnes tider har skogsmarken fått
bidra på många sätt. Skogen fälldes, fick torka
och hygget brändes. Stora arealer svedjades
regelbundet. Norr över var invandrade finnar
specialister. Den allt styrande och reglerande

statsmakten försökte sätta stopp för detta
oskick. Linné var en praktisk professor som
på alla sina berömda resor i landet såg verk
ligheten, både helheten och de små detaljerna.
I sin berättelse från resan till Skåne tog han på
en sida svedjebrukarna i försvar: »Skulle sved
jandet förnekas smålänningen stannade han
ansenligt i underbalans vid brödet«, skrev han.
Det skulle han inte ha gjort. En myndig spon
sor såg till att sidan revs ut.
Om man sparkar tillräckligt i mossan kan
man fortfarande stöta på kolrester från de
sista svedjorna. Ännu dyker den skönt röd
blommiga brandnävan upp på nya hyggen
eller brandfält. En hälsning från ett tidigare
sekel. Skogstorparens kamp för brödet bjöd
även på florans mångfald.
Skogsbete och smultronställen
Djurens bete påverkade också markerna. De
sydsvenska skogarna var glest trädbevuxna
betesland. Idag står där skogen tät. På många
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betesmarker lämnades bara några lövträd för
skugga och näringscirkulation, det blev hagar
och skönt blommande ängar. De slogs med
lie för att senare på sommaren betas. Skogens
största värde för bonden låg länge i djurens
bete. Där fick kanske någon liten dotter om
dagarna valla djuren och samtidigt plocka
smultron och lingon. Där hämtade han ock
så det vedbränsle och byggnadsvirke han
ständigt behövde, allt sådant tog man som
självklart. Virke av alla dimensioner och slag
behövdes på gården, träd för träd höggs allt
efter behov. Det var en fördel om luckorna
blev stora och så ljusa att gräs och lövsly kunde
spira. Här växte blomster av alla slag, insek
ter och småkryp frodades. Förra sekelskiftets
skogsfolk kallade föraktfullt denna hantering
för ”bondblädning”. Varje trädplanta som kon
råkade spara tog istället geten genast hand
om. Skogens återväxt och kvalitet eftersattes
men den biologiska mångfalden var ymnig.
När virket med tiden fick ett växande värde
blev läget ett annat.

Med de nya skogsvårdsstyrelserna (1905)
fick för första gången yrkesfolk både insyn
och ansvar i bondeskogarna. I stället för god
tycklig plockhuggning talade man både varmt
och strängt för välslutna skogar. Skogsbete
och utglesning av skogen blev nu av ondo.
Skogsfolket fick så hjälp från oväntat håll.
Agronomer och godsägare började predika
för kulturbeten. Hagar och ängar stenröjdes,
plöjdes, harvades och såddes med klöver eller
timotej. Korna slapp springa hungriga och
leta magra grästuvor på skogen. Snart mjöl
kade de det tredubbla.
Från 40-talet var skogbetet inte längre
något problem för skogsvården. Men överallt
nära öppna bygder och fäbodar kan man ännu
spåra det – på skogens kvistighet, på träd
slagsblandningen och spår av den speciella
flora som boskapens mular en gång skapade.
Som ett kuriosum noterar vi idag att miljövår
dare nu önskar en del skogsbete tillbaka – för
den botaniska mångfalden.

Allt längre in i
skogarna röjdes
för små åkerlappar.
Den ändlösa stenen
bröts upp och las i
rösen eller murar.
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serades tidigt. Denna vår första stora industri
gjorde Bergslagen till ett föredöme i uthållig
skogshushållning. Erfarenheterna spred sig
sedan både mot norr och söder.

Gammal lada i skogen
vittnar om inlandets
kombinerade näringar.

Skog och bergsbruk
Som ett mäktigt mellansvenskt stråk ligger
Bergslagen med sina en gång hundratals gru
vor, hyttor och hammare. På denna bergs
hantering byggdes en gång det svenska stor
maktsväldet. Det skulle lika väl kunna kallas
en skogsindustri. De många processerna fram
till stångjärn, stål eller kopparplåtar krävde
miljoner kubikmeter av ved och träkol. Redan
Gustav Vasa började en hårdhänt reglering.
Bergsbruket som drog pengar till statskassan
skulle gynnas. Skogsbönderna ålades dryga
kol- och vedleveranser från skogen. De gamla
kolbottnarna ligger ännu tätt. Väl tilltagna
trakthyggen med naturlig föryngring prakti

Dimensionshuggning
Även i Norrland spåras äldre driftformer i
skogen. Bortom kust och älvdalar låg länge
den orörda, oöverskådliga vildmarken. Under
1800-talet öppnades vildmarken, först genom
sågverkens och mot slutet av seklet också
genom massaindustrins snabba utveckling.
Förutom den orörda grovskogen var det fin
maskiga nätet av flottleder en förutsättning
för framgången. Det fanns ytterligare en för
utsättning. Utan alla småbönder och krono
torpare och deras nordsvenska hästar hade
virket varken blivit hugget, utkört eller flottat
till kustens alla industrier.
Länge kunde bara grövre dimensioner för
sågverken utnyttjas. Man lät det klenare stå
kvar, det skrevs t. o. m. förordningar om detta,
marken fick inte lämnas kal. Tyvärr blev det
inte som man tänkt sig. Undertryckta träd repa
de sig men det tog tid. Slutenheten blev dålig,
trädslagsblandningen gjorde inte marken rätt
visa och skogen blev svårbrukad för virkes
produktion. Denna huggning av bara grova
träd blev en ‘grön lögn’. Det blev med tiden
dyrbart att återfå den välslutna skogen.
Den nya skogen skapades på 50-och 60-talet
med hjälp av kraftfull rensning, bränning och
skogsodling. Den här viktiga fasen i vår skogs
historia rörde mest statens och bolagens mar
ker norrut. Men samtidigt berättar nerfallna
hölador och rester av hässjor långt uppe på
avlägsna myrar och starrängar att även här
stod en gång småbönders och kronotorpares
hårda kamp för överlevnaden.
Tjärdalens stubbar
Ett annat brukande som vi nu nästan glömt,
men inte markerna, är tjärbränningen. Det
bedrevs över stora delar av landet varhelst det
fanns tallvirke och arbetsamt folk. Tallstubbar
bröts ur fastmark och torvmossar för att
sedan finklyvas. Växande tallstammar kunde
också randbarkas och sedan avverkas efter ett
antal år – då stinna av kåda. I någon lämplig
sluttning grävdes tjärdalen ut, kläddes med
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björknäver, fylldes med tjärved, täcktes med
ris och stybb. Att sedan kola dalen och tappa
tjäran på tunnor var ett omsorgsfullt och myt
omspunnet arbete.
I vikt räknat exporterades lika mycket tjära
som stångjärn under stormaktstiden. Den sven
ska och finska tjäran höll under lång tid värl
dens flottor flytande. Den uppmärksamme
vandraren kan fortfarande se spåren efter kol
bottnar och tjärdalar i markerna. Kolvedhugg
ning och stubbrytning för tjärbränning på
verkade mark och flora och kan fortfarande
lätt spåras.
Pottaskebrännarens möda
Ett annat äldre bruk från många bondeskogar
och som fortfarande kan spåras är pottaske
bränningen. Det förekom i mycket stor skala
redan på 1600-talet, i södra Sverige och sedan
hela vägen upp längs norrlandskusten. Pott
aska (kaliumkarbonat) utvanns framför allt
från lövved. Bokved var särskilt lämpligt, asp,
björk, ek och al gick också bra. Pottaskan an
vändes i första hand till tvål och glastillverk

ning. För ett enda kilo åtgick väldiga ved
mängder. Det var tillgången på lövträd som
satte gränsen för denna ganska omständliga
brännings- och sjudningsprocedur. Ännu på
1800-talet kunde pottaskebrännare jaga lämp
lig lövskog.
Lönsamhet och mångfald
För skogsbonden har varje tid haft sina förut
sättningar. Länge var bränsle, skogsbete,
svedjeråg och jakten på fågel och vilt bra
mycket viktigare för livsuppehället än timmer
och massaved. Det hårda arbetet har alltid
följt genom tiderna. Från en motsträvig natur
måste livets bärgning utvinnas. Men naturen
måste nyttjas uthålligt. Skogsbonden stod
naturen och markens odling nära. Att utarma
naturen skulle vara ett hot mot framtiden.
Genom god skogsskötsel eftersträvar idag
skogsägaren hög virkesproduktion av god kvali
tet. Men ägarna har ofta något olika idéer om
hur det målet ska nås. Det är detta som ger
skogsgårdarna överallt variation och mång
fald.

Rester av bebyggelse
manar skogsbrukarna
till varsamhet. Här
finns många minnen
och naturvärden att
spara.
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