
 

ANVISNINGAR OM HUR SKOGSBRUK KAN BEDRIVAS UTGÅENDE FRÅN 

GÄLLANDE FORNMINNESLAGSTIFTNING.  

 

I LL (1965/99)om fornminnen konstateras i 1§ att ” Fasta fornlämningar är fredade som 

minne av Ålands tidigare bebyggelse och historia. Utan tillstånd som meddelats i stöd av 

denna lag är det förbjudet att gräva ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast 

fornlämning eller täcka över den.” 

Vad som är fast fornlämning framgår i lagens 2 §. De vanligaste fornlämningarna i skogsmark 

utgörs av gravfält men det finns också ca 40 kända boplatser från sten-eller bronsåldern som 

saknar markeringar ovan markytan. Även andra mindre frekventa fornlämningstyper finns 

representerade. 

I anslutning till skogsbruksärenden där fornlämningar och skyddsområden berörts kan 

följande generella hänsynstaganden anses vara befogade och tillämpbara som följd av 

fornminneslagens bestämmelser: 

-  avverkningen ska planeras och ske på ett sådant sätt att fornlämningen bevaras 

utan att skadas. 

- vid avverkning rekommenderas att fröträd lämnas för att åstadkomma en naturlig 

föryngring. 

- kalavverkning kan förordas i specifika fall.  

- virke, kvistar och ris ska inte lagras på fornlämningen. 

- utkörning av virke och hyggesrester ska ske under sådana förhållanden, på torr 

eller frusen mark, så att fornlämningen inte skadas. 

- på markytan synliga fornlämningar ska inte köras över. 

- virket ska lagras utanför det område där fornlämningen är belägen. 

- det är inte tillåtet att markbereda eller genomföra stubbrytning på 

fornlämningen.  

- efter bedömning från fall till fall kan grönrisplantering tillåtas.  

- förnyelsebränning kan tillåtas om fornlämningen är av sådan art att den inte 

skadas.  

- efter prövning kan lätt mekanisk markberedning tillåtas på skyddsområden. 

 



Övrigt: 

Skogsbilvägar, dikningar och ytavrinningsområden ska planeras och genomföras i samråd så 

att fornlämningarna inte berörs eller skadas. 

Enligt LL (1998:83, § 6) om skogsvård ska fornminnesvården beaktas. Om anläggandet av 

nytt skogsbestånd misslyckas till följd av att fornminnesvården beaktats kan 

landskapsregeringen enligt 8 § förlänga tiden för åstadkommande av ett godtagbart 

plantbestånd eller befria skogsbrukaren från skyldigheten att förnya skogsbeståndet om det 

trots lämpliga åtgärder inte uppstått ett godtagbart plantbestånd på området. 
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