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Remiss PM Bevara skogens kulturmiljöer Dnr 2014/2958 
 
 
 

Övergripande synpunkter och reflektioner 
Sveriges Häradsallmänningsförbund delar den grundsyn som förmedlas i andra svar från 
skogsnäringen – exempelvis Skogsindustriernas och LFR/Skogsägarnas remissvar. 
 
Sveriges Häradsallmänningsförbund är positiva till det gemensamma initiativet från Skogstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet för att öka förståelsen och kunskapen och därmed att minska skador på 
forn- och kulturlämningar. 
 
Sveriges Häradsallmänningsförbund är övertygande om att resultatet hade blivit ännu bättre om 
skogsbruket på ett tidigare stadium varit med i denna process. Bla så känns beskrivningarna om 
traktdirektiv föråldrade. Traktdirektiv med tillhörande information har utvecklats extremt snabbt de 
senaste åren och de flesta större aktörer mailar idag direktiv med tillhörande informationsskikt direkt 
till entreprenören varvid korrekt information direkt når utföraren. Här finns dock en svag länk som 
bör utvecklas – information från de som först är på plats (normalt skördaren) når ofta inte tex 
markberedaren. Dvs kopplingen tillbaka bör utvecklas.  
 
De senaste årens utveckling av laserscanning med bla olika former av terrängskuggning öppnar nya 
möjligheter att säkerställa att en del av tidigare inte kända forn- och kulturlämningar skyddas. 
Sveriges Häradsallmänningsförbund bedömer det därför som mycket intressant att försöka utveckla 
befintlig datainformation från laserscanning – och eventuellt även komplettera – för att på det sättet 
möjligen skapa ett nytt skikt att ha i skogsbruksplan och traktdirektivsapplikationer. Ett 
samarbetsprojekt för Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet? 
 
PM sätter ett stort fokus på kunskap och kommunikation. Sveriges Häradsallmänningsförbund delar 
den analysen men vill förtydliga med att med den utveckling som vi haft i skogsbruket kring bla 
traktdirektiv vore det önskvärt med framförallt mera enhetlig hantering från de olika myndigheterna 
och att tex korrekta shape-filer skickas i samband med informationsöverföring och/eller beslut.  
 
Problematiken och de ambitiösa målen som belyses i ”Bevara skogens kulturmiljöer Dnr 2014/2958” 
är viktiga. Vi anser det därför olyckligt med provocerande skrivningar som ”Inventeringarna visar 

också att respekten och förståelsen för de av länsstyrelserna beslutade villkorsområdena är närmast 

obefintligt”. Beskrivningen stämmer inte med vår uppfattning. Delar av slutsatserna hänvisar till 
polytax-inventeringarna. De inventeringarna har inte det vetenskapliga upplägget som medger att 
man kan dra statiska slutsatser. Vår uppfattning är att ALLA aktörer idag har mera fokus och 
kunskap på forn- och kulturlämningar. Det är säkert huvudförklaringen till att fler skadade 
fornlämningar rapporteras i polytax-inventeringarna dvs inventerarna ser numera större andel av 



faktiskt uppkomna skador och det är ett av  problemen med poly-taxens upplägg! De saknar 
vetenskapligt värde. 
 
Sveriges Häradsallmänningsförbund anser att kulturmiljövården skulle tjänat på att på ett tidigt 
stadium haft en dialog med skogssektorn om hur man på ett praktiskt sätt kan nå ett bättre resultat. 
Ytterst få skador på kulturmiljöer har nog avsiktligt skadats och det är nog dessutom svårt att skapa 
en rättssäker tillämpning varför Sveriges Häradsallmänningsförbund av flera skäl avråder från att ha 
strängare straff. Fokus bör därför - som PM också fokuserar på - vara på kunskap och mer tydlig, 
strukturerad och enhetlig kommunikation. 
 
Det är också viktigt att kulturmiljövården kvalitetssäkrar sina resultat och sin information. I deras och 
myndigheternas kommunikation med skogsbruket är det viktigt med mera enhetliga, mer korrekta 
och digitaliserade underlag som på ett enkelt sätt kan nyttjas av skogsbruket. 
 
Sveriges Häradsallmänningsförbund delar analysen och åtgärdsförslagen som riktar sig till 
Skogsstyrelsen. 
 
Till sist en ren spekulation – Sveriges Häradsallmänningsförbund har inte tagit del av någon djupare 
analys av vilka moment i vårt brukande av skog som orsakar mest skador på forn- och 
kulturlämningar. Det verkar rimligt att tro att det är vid markberedning. Det är relativt få ekipage som 
utför en stor andel av den totala markberedningsarealen i Sverige. De har dessutom betydligt fler 
uppdragsgivare än vad den normala maskinägaren har. OM Sveriges Häradsallmänningsförbunds 
spekulation är korrekt så kan tom en begränsad utbildningsinsats för de som kör markberedning och 
strukturering samt kvalitetssäkring av den information de får åstadkomma en mycket stor förändring. 
Sveriges Häradsallmänningsförbund föreslår därför en studie som analyserar detta. 
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Vilka är vi?? 

Sveriges Häradsallmänningsförbund organiserar Sveriges Häradsallmänningar – drygt 60 stycken 

på totalt 120.000 ha. Häradsallmänningar är av skogs- och jordägare i en bygd gemensamt ägd 

skog. Häradsallmänningarna har funnits i mer än 1.000 år och eftersom ägandet inte har ändrats så 

finns på Häradsallmänningarnas mark en extremt lång obruten ägandeform där både lagen om 

Häradsallmänningar samt den enskilde Häradsallmänningens reglemente genomsyras av att de ska 

vårdas väl.  

 


