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Studie av skador på fornlämningar i skogsmark 

Sammanfartning 
Rcsulrarer av srudicn visar arr der skerr omfarrande skador på 
fornlämningar i samband med skogsbrnk. Srorlcken på skadorna 
varierar men mer än hälfrcn bedöms vara sådana arr den skadade 
lämningen inte kan återst�illas. 

I samband med avverkning har 24 % av själva fornlämningarna skadars 
och efrer markberedning är 56 % skadade. Uröver skador på själva 
fornlämningarna redovisas omfarrande skador på de områden som hör 
rill fornlämningen. 49 % av områdena är skadade efrer avverkningen 
och hela 75 % efter markberedningen. Även de fornlämningar som 
märkrs ut eller där liinsstyrclsen famn beslut har skadats men i något 
mindre omfattning. 

I de områden där informationen om förekomst a\· fornlämningar har 
fungerat v�il är skadornas omfattning mindre. 

Inledning 
Bakgmlld 
Under de senaste decennierna har det i flera olika sammanhang 
framkommit att fornlämningar kommer rill skada i samband med 
skogsbruk. Det har r.ex. i samband med fornminnesinvenreringar 
påtalats arr skadorna på fornlämningar i skogsmark ibland är 
omfartande och art den främsta orsaken är skogsbruker. I 
Skogsstyrelsens rapport 9-1998 "Skadebilden beträffande fasta 
fornlämningar och övriga kulturmiljöer" redovisades en från 
kulrnrrniljövårdssynpunkt oroande skadebild, vilket också påpekades i 
Riksant ikvarieämbetets rcmissymande (RAA 500-451-1998 ). 

Den nu genomförda stud ien ska ses mor denna bakgrund, men även mor 
bakgrunden av det arbete med information och utbildningar på olika 
nivåer och för olika grnpper som bedrivirs for att motverka skador. 

Riksantikvarieämbetet har även för avsikr art rillsammans med 
Skogsstyrelsen påbörja ett gemensamt långsikrigt, rikstäckande 
övervakningsprogram för att följa utvecklingen av skogens 
kulturmiljövärden. Studien ska även ses som ett led i detta arbete. 
Bevarandet av skogens kulrurmiljövärden har dessutom under de 
senaste åren berörts i två propositioner - Uppfoljning av skogspolitiken 
(1997/98:158) och Svenska Miljömål (1997/93:145). 
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Syftet med 1999 års studie av fornlämningar i skogsmark har varit 
rvåfaldigr. Det har dels handlar om att genom en inventering ta fram ert 
faktamässigt underlag rörcrnde omfattningen av skador på 
fornlämningar, dels art genomföra en analys för att få en uppfattning 
om de direkta och indirekta orsakerna till skadorna. Även om tidigare 
undersökningar tydligt pekar på att skogsbruket bedrivs på ett sådant 
sätt att fornlämningar ofta skadas, har dessa undersökningar varit 
begränsade. Det har därför varit svårt att dra mer preciserade slutsatser 
rörande skadornas orsaker och omfattning. Även denna studie är 
begränsad, men mer 0111fattande och systematisk än tidigare 
undersökningar. 

Srudien berör enbarr fornl,imningar som har skydd enligr lagen 
(1988:950) 0111 kulturminnen 111.m. 

Fön1tsiit!Ju11g 

Inventeringen genomfördes i tre län - Skåne, Värml,rnd och 
Väsrerborrcn - under tiden juni - augusti 1999. Uppdrager gick till 
Regionmuseet i Skåne, Värmlands museum och Skogsmuseer i Lycksele, 
vilka alla hade rillgång till personal med sror kompetens att bedöma 
fornlämningar. 

De områden som skulle inventeras var avverkningsyror med kända 
fornlämningar där avverkningsanmälan skickats till skogsvårdsstyrelsen. 
Enligt anvisningarna (bilaga 1), skulle man i vart och ett av de tre länen 
inventera 20 områden som avverkars men inre markberetts, 20 områden 
som avverkats och markberetts samt 10 referensområden där anmälan 
gjorts men där avverkning ännu inre påbörjats (antalet områden 
beslutades efter undcrhandskonrakter med Statisriska Centralbyrån). 
Avverkningsanmälningarna skulle vara av så sent datu111 som 111öjligt 
och inventeringsområdena skulle väljas ur med jämn spridning över 
länets skogsområdcn. 

Inventeringen har inte omfarrar vägar som anlagts för skogsbruket 
utanför avverkningsyrorna. 
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Ge110111/ömndet 
Det visade sig finnas problem att hitta områden enligt önskemålen ovan. 
Snäva tidsramar, semesrerrider och tidigare manuella, omständliga 
hanteringssystem gjorde det i vissa fall svårt att få fram uppgifterna. 

Sammanlagt har ändå 171 områden invenrerars. Av dessa hade 47 
områden avverkats men inre markberetts och 92 områden avverkats och 
markberetts. Dessutom fanns 32 referensområden. Enligt diarienumren 
på skogsvårdssryrclsens handlingar (och i vissa fall liinsstyrelsens) är 
70% av avverknings-anmälningarna inon1 de tre områdena från år 1995 
eller senare. 

Antalet fornliimningar i det från de tre museerna inliimnade materialet 
är 454 stycken på omkring 210 platser (lokaler enligt 
Riksantikvarieämbetets fornminncsregisrer). Av dessa är 4 7 
fornlämningar nyfynd (påträffade i samband med den nu genomförda 
inventeringen). Eftersom inventeringen endast berör kända 
fornLimningu har de nyfunna fornlämningarna ställts samman för sig. 
Skadorna p,\ ytterligare 16 forn!,imningar är så ofullsrfodigt redovisade 
att även dessa utgår ur undersökningen. I redovisningen nedan utgörs 
sc\lcdes materialet av 391 fornliimningar. 

De/i"111t
i

oner 
I det här fallet definieras begreppet skada utifrån lagen orn 
kulturminnen rn.m. enligt vilken "det är förbjudet att man tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning" (2 kap. 6 §). 
En skada kan alltså vara allt från att fornLimningen täckts med ris som 
inre ragirs borr efter avverkningen - vilket far betraktas som en lindrig 
skada - till att den är helt utplånad. För att minimera subjektiviteten i 
studien har det inre gjorts någon gradering av skadorna. ivlan kan ändå 
få en uppfattning om omfattningen av skadorna på en enskild 
fornliirnning eller på en grupp av fornlämningar genom de 
uppskattningar som gjorrs av kostnaderna för arkeologisk undersökning 
och/eller återställning. 

Ett /orll/4111111111gso111rdde definieras enligt lagen om kulturminnen m.m. 
och är ett "så stort område på marken som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den ett tillräckligt urrrnrn1e rned hänsyn till dess 
art och betydelse" (2 kap. 2 §). Fornlämningsområders storlek varierar 
från fall till fall men bedöms vanligen ha en radie av mellan 25 och 50 
meter med utgångspunkt från fornlämningen. 
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I detta avsnitt och i bilaga 2 redogörs för faktauppgiftcr som tagits fram 
vid in ven rcringen. 

SkadefreJ...,venser 
/11on1 0111rddell so111 dr avi1erkade 111e11 inte n1arkberedda lir 24 % av 
fondd111m11gar11a skadade. 
/110111 område11 so111 ar avverkade och 111arkheredda dr j6 % av 
fomld11111111gan1a skadade. 
Av fomld11111i11garna i11om auverkade me11 ej markberedda 0111råde11 
har 49 % skador 1110m det område som hör tJ/1 for11!dl1lm11gen 
(fon1ld111mi1gsområdet). 
Av fomla1m11i1garna 1110m avuerkade och markberedda områden har
7j % skador 1110111 det område som hör till fonda11mh1gen 
(fomlä11111111gso1!lrddet). 
Av de for11/ilin11iJigar son1 ligger 1/10111 01111·dden so111 avverkats 111e11 
ti1te n1arkberetts och son, n1örkts ut i1111c711 arbetena pdbörJ�'ltS är 20 
% skadade. 
Av de fon1/iinnui1gar so111 ligger li101n 0111rdde11 so111 avverkats och 
markberetts och som märkts ut 11ma11 arbete11a påbör;ats åi· 38 % 
skadade. 
Av /ornlä11111ingarna son, ligger 1110111 0111rdde11 s0111 auverkats och 
markberetts och där det /iims !d11sstyrelsebesl11t (som 11mehåller
föresknfter om dtgdrder som skall u1dtas för att u!ldvJ/.:a skador) är 

37 % skadade. 
I 96 % av de fall då skador reg1itremts pd fomlilim11i1g eller det 
område som hör tJ/1 fom!dmm11gen (fomk1inmi1gsområdet) har 
skadan bedöl1lts uam orsakad genom skogsbruk. 
För j3 % au de skadade fomläm11i11gam;1 bedöms skadoma uam så 
omfatta11de att /d111mi1ge111i1te ka11 återst.illas. 

Beträffande skador i fornlämningsområdet (se definitionen ovan) bör 
det påpekas att vissa fornlämningar ligger så tätt att 
fornlämningsområdena överlappar varandra och därför kan samma 
skada vara registrerad på flera fornlämningar. Detta påverkar emellerrid 
inte  resultatet i ston. 

I inventeringen har storleken på skadorna inte angivits. Storleken .på 
skadan kan ändå uppskattas genom den kostnad som angivits för 
återställning eller arkeologisk undersökning. Kostnaderna for att 
återställa eller undersöka en enskild fornlämning eller en grupp av 
fornlämningar som ligger intill varandra varierar. I ungefär hälften av 
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fallen har den summa som angivits varit 20.000 kr eller lägre. I några 
fall överstiger summan 1 miljon kr. Den sammanlagda kostnaden 
beräknas till nära 11 milj. kr. 

Dessa uppgifter kan jämföras med vissa andra uppgifter som ragirs fram 
i samband med inventeringen. Dels om skidor på fornlämningar inom 
de referensområden som invenrerats, dels om skador på tidigare inr e  
kända fornlämningar som påträffades i samband med inventeringen. 

När det gäller skadcfrekvensen för fornlämningar inom 
referensområdena, dvs. områden där avverkningsanmälan lämnats in till 
skogsvårdssryrelsen men där avverkning ännu ej påbörjats, finns 
uppgifter om sammanlagt 50 fornlämningar. Sju stycken, eller 14 %, av 
dessa är skadade. I samtliga fall, urom ett, har även dessa skador 
bedömts ha orsakats i samband med skogsbruk. En förklaring till att det 
även förekommer skogsbruksrelarerade skador på fornlämningar som 
ligger utanför on1rådcn som avverkats kan vara att rcferenson1rådena 
oftast valts i anslutning till sådana och att fornlämningarna skadats av 
maskiner som körts till och från dessa. SL1dorna kan också ha 
uppkommit i samband med gallring. 

I samband med inventeringen påträffades 23 tidigare okända 
fornlämningar inom områden som anerkats och markberetts. När det 
gäller dessa har det alltså inre funnits någon möjlighet att lämna någon 
information i forv;ig så att hänsyn kunde ras .. .\ v de 23 fornlämningarna 
hade 20 stycken, eller 87 %, skadats. 

Det kan finnas flera orsaker till att skador förekommer även om 
fornlämningarna märkts ut innan arbetena påbörjats. Försummelse av 
den som utfor arberet är endast en av flera tänkbara anledningar. Det 
kan även bero på brister i informationen till maskinskötaren eller att 
markeringen inte varit tillräckligt synlig eller forsvunnir. Eftersom 
avverkningsarbetena ofta utförs under förhållanden med dålig sikt, t.ex. 
på natten eller i snö, är der svårt att obsen·era en markering om elen inre 
är mycket tydlig. 

D,iekta OJ'saker till skadorna 
70 % av de skadade fomlämn111gar11a som liggel' 1110m områden som 
är både avvel'kade och markberedda har skadats av h;,d eller trycket 
av en 111askin. 
74 % av de skadade fornlämningarna som ligger 1110m områden som 
är både avverkade och markberedda har skadats av 
markberedmi1gsaggl'egat. 

I 
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42 % al' de skadade /or11läm111i1ganw som ligger 1110m 0111rdde11 so111 
o,- både al'11erkade och markberedda oi skadade ge110111 11erris11111g, 
2J % a11 de skadade /or11lo11111111gm'J1a som ligger 1110111 0111rdde11 som 
dr hdde aul'erkade och markberedda här skad7fs pd a1111at sätt, 

Det vanligaste är att skadorna har uppkommit i samband med 
markberedning, Man har kört över fornlämningen så att den skadats av 
hjulen eller trycker från maskinen eller rivit upp skador med 
markberedningsaggregarer, De flesta fornlämningarna bär spår efter 
flera typer av skador, Mer än hälften av de skadade fornlämningarna 
(56 %) har skador som uppstått både av hjulen eller trycket av en 
maskin och 1narkbercdningsaggregat. Nerrisning, son1 angivits s0111 
skada för 42 % av fornlämningarna, är den enda angivna skadeorsaken 
i endast 6 % av fallen, Endast 3 % av de skadade fornlämningarna har 
enbart skadats på annat sätt iin i samband med skogsbruk, 

Förhdllm1det mel/2111 pn11<1tdgd och bolagsdgd 11wrk 
Siffror har också tagits fram som belyser förhållandet mellan privatägd 
och bolagsägd mark, 
Följande siffror gäller både för områden som enbart är an-erkade och 
områden som är avverkade och markberedda (se även bilaga 2): 

52 % m' de /omla11111111g,1r s0111 ligger pd pn11atåj;d 11wrk o,- skadade, 
41 % av de /orll/in111ingar son1 ligger pd bolagsil/;d 111ark 111.111. iir 
skadade, 

Avgörande för avvikelsen är de lägre skadesiifrorna från Västerbottens 
län för fornlämningar belägna på bolagsägd mark (28 %), Enligt 
uppgift från Skogsmusect, som utfört inventeringen, fungerar 
informationen beträffande förekomst av fornlämningar bra mellan 
museer och företrädarna för den bolagsägda skogsnäringcn i detta län, 

Berördä fomla11111111gskategorier 
De kategorier av fornlämningar som berörs a ,- undersökningen är 
sådana som är vanliga i skogsmark och varierar från län till län, I Skåne 
är det främst frågan om gravar av förhistorisk karaktär (stensättningar 
och rösen) och s,k, röjningsröseområden (spar efter främst förhisrorisk 
odlingsmark), Ofta ligger fornlämningar av dessa kategorier inom 
samma områden, Röjningsröseområden (som är vanligast i södra 
Sveriges inland) tycks vara ett stort problem inom skogsbruket på grund 
av att de är yttäckande och kan omfatta flera 10-rals hektar, I Skåne har 
över 80 % av undersökningens röjningsröseområden skadats i samband 
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med skogsbruk men även förhistoriska gravar har ursarrs för 
omfattande skador. 

De vanligaste fornlämningarna i Värmland är gravar av förhistorisk 
karaktär (stensättningar och rösen) och i norra delen av länet 
fångstgropar och kolningsgropar. Andra typer av fornlämningar som 
förekommer i undersökningen och som är vanliga i de värmländska 
skogsmarkerna är lämningar efter boplatser från förhistorisk rid, 
övergivna gårdstomrer och arbetsplatser efter bl.a. järnframställning. 

Den helt dominerande fornlämningskaregorin i Västerbotten är 
fångstgropar. I undersökningen utgör dessa mer än 75 % av 
fornlämningarna i detta län. Andra vanliga kategorier är lämningar efter 
förhistoriska boplatser och samiska lämningar i form av härdar. 
Generellt har ingen kategori av fornlän1ningar klarat sig bättre än någon 
annan. Undantagna är boplatser som vanligen är strandbundna. Dessa 
utsätts mindre ofta för skador i och med att man vid avverkningen ofta 
lämnar kvar en rriidskärm vid vattnet. 

Regkmala ohkheter 
Studien har endast dokumenterar skadebilden i mer tekniskt hänseende. 
Det har inre varit möjligt art, r.ex. genom inrervjuer, följa upp vad 
skadorna beror på. Det går därför inre att bedöma skadornas orsaker i 
relation till bristande kunskap, rutiner, nonchalans etc. Av regionala 
jämförelser framgår det dock att skadefrehensen är mindre där 
informationen om fornUimningar varit stor. 

Resultaten från inventeringen visar att fornlämningarna skadas mindre 
ofta i Västerbotten än i Skåne och Värmland (se bilaga 2). Ser man till 
skador på fornlämningar inom avverkade men ej markberedda områden 
är mindre än var tionde fornlämning skadad i Västerbotten medan 
omkring hälften av fornlämningarna i Skåne och Värmland är skadade. 
Även om siffrorna för Västerbotten är bättre också när det gäller skador 
på fornlämningar inom områden som är avverkade och markberedda är 
skadcfrckvensen jämnare fördelad inom denna kategori; fyra av tio 
fornlämningar i Västerbotten har skogsbruksrelarerade skador medan 
det för Värmland och Skåne är sex resp. sju av tio fornlämningar som är 
skadade. 

Den lägre skadefrekvensen på fornlämningar i Västerbotten kan också 
avläsas när det gäller beräknade kostnader för de arkeologiska 
undersökningar m.m. som anses vara nödvändiga i samband med 
återställning eller borttagande av skadade fornlämningar. När det gäller 

I 
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Skåne och Värmland har kostnaderna beräknats till ca 5,8 milj. kr. 
vardera medan de endast har beräknats till drygt 0,3 milj. kr. när det 
gäller Västerbotten. Siffrorna speglar emellertid inte enbart det faktum 
att det är farre skadade fornlämningar i Västerbotten utan även att 
skadorna är mindre omfattande. Fornlämningar som förhistoriska 
gravar, boplatser och fossila åkrar, vilka är vanliga i 
undersökningsmaterialet från Skåne och Värmland, är oftast också mer 
komplicerade att undersöka arkeologiskt än de fångstgropar som 
dominerar i materialet från Västerbotten. 

Handläggningsrutiner 
Till de uppgifter som levererades från vart och ett av de museer som 
deltog i inventeringen bifogades information om hur inventeringsarbetet 
fortlöpte. Med denna följde också en del uppgifter om förhållanden som 
bedöms kunna påverka skadebilden, bl.a. konstaterades en hel del 
brister i handläggningsrutinerna, särskilt kring 
avverkningsanmälningarna, och i kontakterna mellan 
skogsvårdsstyrclsen och länsstyrelsen. 

I allmänhet efterlyser de som berörts av inventeringen bättre stöd och 
rådgivning till markägare och riktad information till den entreprenör 
som utför arbetet. Det är framför allt rådgivning på plats inom det 
tilltänkta avverkningsområdet som efterlyses. Markägare, entreprenörer 
och maskinförare anser att det är svårt att ta hänsyn till fornlämningar 
som är svåra att se med blotta ögat. Därför är det viktigt att den 
personal inom såväl skogsvårds- som länsstyrelse som hanterar 
avvcrkningsärenden som berör fasta fornlämningar har kompetens att 
bedöma vad som är fornlämning. 

Många som berörts av invenreringen anser att en mycket viktig 
förutsättning för att skadorna på fornlämningar ska minska i 
skogsbruket är ett bättre och mer lättillgängligt underlag. 

Skadebilden på en nationell nivå 
De län som inventerades, ett vardera i Götaland, Svealand och 
Norrland, bedöms vara ganska representati,·a för landet i övrigt. De 
fornlämningskategorier som berörs av inventeringen är vanliga i 
skogsmarken inom betydligt större regioner än de inventerade länen. 
Därför bör man kunna dra slutsatsen att den skadebild som redo.visas 
representerar landet i stort. Undantagna är fjäll- och 
skärgårdsområdena där fornlämningsbilden i viss mån är annorlunda. I 
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dessa områden förekommer emellertid inte avverkningar i san1n1a 
omfattning som i andra delar av landet. 

Slutsatser 
Denna undersökning visar att skogsbruket förorsakar omfattande 
skador på fornlämningar. Den mesta skadegörelsen sker vid 
markberedning. Skadefrekvensen minskar då man informerar om att det 
finns och var det finns fornlämningar inom avverkningsområder 
och/eller om fornlämningarna märks ur innan avverkning. Man kan 
ändå konstatera att om inte mer görs for att avsevärt minska skadorna 
kommer det inom några generationer inre att finnas kvar några 
fornlämningsmiljöer som är opåverkade av skogsbruket. Den 
fornlämningskaregori som är mest hotad är röjningsröseområden (spår 
efter främst förhistorisk odlingsmark). 

Kulturmiljö- och skogsvårclsorganisationcrna har under lång rid och 
med både generella och riktade åtgärder försökt möra hoten mot 
fornlämningar i skog. En slutsats av den här studien måste ändå bli att 
hittills vidtagna åtgärder för Jtt skydda skogens kulrurmiljövärden varit 
otillräckliga. De enskilda åtgärderna behöver emellertid i sig inte ha 
varit felaktiga eller missriktade. Vad som krävs är ett kontinuerligt 
arbete i bred samverkan och genomfört på alla nider, ända fram till 
elen enskilde maskinföraren. 

Skyddet av vår kulturmiljö är en gemensam angelägenhet. Ingen enskild 
myndighet, organisation eller skogsägare kan ensam lösa uppgiften att 
skydda fornlämningar i skogsmark. 

I 
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Bibga 1. 

Utdrag ur det avtal som skrevs mellan Riksantikvarieämbetet och de museer som 
genomförde inventeringen i samband med "Studie av skador på fornlämningar i 
skogsmark" 1999 

§ 1. lnventeringsområden

Museet skall viil;a 1iwe11teni1gso111råden enligt föl;a11de: 
Museet väljer ur 40 invenreringsområden, vart och err urgörande err avverkningsområde 
enligt avvcrkningsanmälan som skickats in till Skogsvårdsstyrelsen (SVS). Urvalet görs 
vid respektive skogsvårdsdistrikt (det kan vara lämpligt att utgå från de 
avverkningsanmälningar som SKS använder till sin statistik). Varje inventeringsområdc 
skall beröra fasr fornlämning. Fördelningen mellan områden som endast är avverkade 
och sådana som även är markberedda och planterade skall vara lika. Som 
referensområden väljs 10 områden som berör fasra fornlämningar men där avverkning 
ännu ej skett. Urvalet skall ha jämn spridning över länets skogsområden 

§ 2. Inventeringen

A1useet t1Jl5l 1,1rar för att de inventeringso111rdden SOJJt valts 11t ti1ve11teras och att 
11ppg1ftema på bifogade 11wenter111gsbla11kett fylls i beträffande samtliga fom/iz111111i1gar 
1i1om vmje område. Numren11ge!l på upp g1fter11a 11edan följer m1mreri11ge11 på 
blaHkette!l. 

1. Nummer i fornlämningsrcgistret. Om fornlämningen inre finns med i regisrrer skall
den beskrivas enligr RAÄ:s instruktioner.

2. Sakord.
3. Ange med ja, nej eller ver ej om fornlämningen märkts ur innan arbetena påbörjats.
4. Ange med ja eller nej om fornlämningen är skadad.
5. Ange med ja eller nej om fornlämningsområdet är skadat. Fornlämningsområdets

storlek definieras enligt 2 kap. § 2 KML och länsstyrelsens praxis.
6. Ange med ja eller nej om skadan bedöms vara relaterad till skogsbruket.
7. Ange om skadan på fornlämning bedöms vara orsakad av hjulen eller trycket av en

maskin.
8. Ange om skadan på fornlämning bedöms vara orsakad av markberedningsaggregat.
9. Ange om skadan på fornlämning är nerrisning.
10. Ange om skadan på fornlämning bedöms vara orsakad på annar sätt.
11. Ange om skadan på fornlämningsområde bedöms vara orsakad av hjulen eller rrycket

av en maskin.
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12. Ange om skadan på fornlämningsornråde bedöms vara orsakad av
rnarkbcredningsaggregar. 1

13. Ange om skadan på fornlämningsområde är nerrisning.
14. Ange 0111 skadan på fornlämningsområde bedöms vara orsakad på annat sätt.
15. Ange med ja eller nej om skadad fornlämning/fornlämningsområde är möjlig att

återställa.
16. Ange kostnaden för arkeologisk dokumentation av skadan och ev. återställning (inkl.

material och transporter}.
17. Ange beteckning på de bilder som tagits (se nedan}.

Ar fornlämningen eller fornlämningsområdet skadar skall det fotograferas för att dels 
dokumentera skadan, dels dokumentera den omgivande miljön. När det gäller den 
omgivande miljön är det viktigt att kunna avgöra vilken markvegetation som finns samt 
skogsbeståndcts typ och ålder. Fotografering av den omgivande miljön ska därför ske 
mor fyra vädersträck. Förutom att bildbeteckningen skall anges på bifogad 
invenreringsblankerr, skall en beskrivning som bifogas varje bild innehålla raä-nummer. 
e. dyl., uppgift om bilden visar skada eller miljö samt uppgift om från vilket vädersträck
bilden är tagen.

Referensområdena fotograferas med samma utgångspunkter beträffande den omgivande 
miljön. 

I 
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Bilaga 2 

Tabell 1. �b.dade fornlämningar inom områden som iir an·crkade och markberedda. 
.-\nra! an·erk- Totalt antal �-\nral skadade 
nirwsomr.\den fornhrnninP"ar fornlämnin1?ar 

Sk:'ine 38 78 58 
\"ärrnhnd 16 39 24 

\ 'äs tcrbotten 28 101 40 
82 218 122 

Summa 

Tabell 2.Skadade fornlämningar som miirkts ut inn·an arbetena påbörjats och som 
ligger inom 
an·crbdc och ny1rkbcredda onu-åden 

:\tHal an·crk- Totalt antal .-\nral skadade 
ningsområden fornhmnino-ar fornlämnicwar 

Skåne 2 2 0 
\ ':it'lnland 0 6 5 
,·:istcrbottcn 12 47 16 
Summa 19 55 21 

Tabell 3.Skadade fornfamnin.gar som ligger inom omr-'.lde11 där beslut orn h:,imyn 
t:wtts a\· Einsstne sen. 

.-\ntal a\·Yerk- Totalt ant:ll .-\ncal skadade 
ningsområden fornlämningar fornlämningar 

Skåne 8 16 14 

\'ännbnd 3 15 3 

\'äsrcrbottcn 18 68 20 

Summa 29 99 37 

Tabell 4.Skadadc fornfamningar på printiigd mark inOr".'1 både områden sorn iir enbart 
a\TCrbdc och inom om.r\dcn som är avYerbdc och mr',;.bcredda " 

.\ntal a\·Ycrk- Totalt antal . .\ntal skadade 
ninl'!sområdcn fornbmni1�2ar fornlämninear 

Skåne ?5 .)3 40 

\ 'ärm.land 24 60 31 
\\i.srcrboncn 17 -6 28 
Summa 66 189 99 

.-\nde! skadade 
fornläffifllnear i% 

74 

61 

40 

56 

.-\ndcl skadade 
fornlämninn.r i % 

0 

83 

34 

38 

.\ndel skadade 
fornlämningar i % 

88 

20 

29 

37 

.-\ndcl skadade 
fornlämnin'i!ar i ¾ 

75 
5? 

37 

52 
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Tabell s.:,;kad;1de fomliimning;1r p?t bolagsägd mark m.m. inom både on1.rådcn som är 

enbart ;l\'Ycrbde och inom områden som är aYYcrkadc och markberedda 

A.ntal aYYerk- Totalt antal Antal skadade 
ningsomr,iden fornlämningar fornlämningar 

�kånc 24 37 22 

\'ärrn.hnd 7 13 10 

\'ästcrboncn 21 91 26 

Summa 52 141 58 

I 

.-\ndcl skadade 

fornbmn.ingar i % 

59 

78 

29 

41 


