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Sammanfattning 
 
Kulturlämningar och fornlämningar, eller kulturmiljöer har på senaste tiden fått mer 
uppmärksamhet i både skogliga och kulturella sammanhang. Förstörs dessa så förstörs även 
en del av vårt kulturella arv, det är därför av stor vikt att bevara och värna våra kulturmiljöer.  
 
I dagens skogsbruk är det många företag som kontinuerligt jobbar med kulturmiljöhänsyn 
både genom de olika lagstiftningarna och certifieringar. PEFC är ett certifieringsorgan i vars 
miljöstandard står att man skall respektera och skydda kulturminnen och dess särskilda 
naturvärden. PEFC är ett certifieringsorgan som stor del av skogsmarken är certifierad 
genom. 
 
Under skogsskötselprocessen är det markberedningen som är den mest kritiska punkten där 
skador på lämningar kan uppkomma. Genom en kategorisering av lämningar kan man 
framställa mer detaljerade direktiv vid de olika skötselåtgärderna röjning, gallring, 
slutavverkning, markberedning och plantering. Detta gör att informationen inte riskerar att 
stanna upp i de olika leden och att skador kan minskas. 
 
Som underlag till hjälpmedlet användes ett område i Östergötlands län där 20 stycken 
torpmiljöer undersöktes. Syftet var att framställa ett hjälpmedel för att kunna kategorisera 
torpmiljöers skick. Kategoriseringen skall sedan användas vid urval av torpmiljöer för utökad 
skötsel. Hjälpmedlet framställdes för och i samarbete med Holmen skog. 
 
Insamlandet av fakta gjordes genom intervjuer med länsstyrelsen i Östergötland, 
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Holmen skog. Studier i fält gjordes med 
Skogsstyrelsen och Holmen skog. 
 
Tre variabler för hjälpmedlet togs fram, lämningsmängd, storlek och tillgänglighet. 
 
De inventerade torpmiljöerna hade en spridning på storlek mellan strax över fem hektar ner 
till endast en punkt. Tillgängligheten spred sig mellan lätta terrängförhållanden med nära till 
väg till otillgängliga terrängförhållanden och upp till 194 meter till väg. Lämningsmängden 
låg på max åtta lämningar och ner till endast en.  
 
Hjälpmedlet utformades med de tre variablerna som uppfylls till olika nivå i fyra olika 
prioriteringklasser, där nummer 1 påvisar ett mycket dåligt skick och nummer 4 påvisar ett 
mycket bra skick. 
 
Underlaget till hjälpmedlet kan påverka kriteriernas nivå i de olika kategorierna. Ett större 
antal miljöer som underlag hade påverkat siffror som avstånd till väg och storlek, även 
bevarandegraden hade med stor sannolikhet påverkats. Det faktum att studierna i fält gjorts 
av endast en person reducerar risken för olika bedömningar av olika miljöer.  
 
Vid test i fält med Holmen skog ansåg representanten att hjälpmedlet var fungerande och att 
en tydlig skillnad kunde ses på de olika torpmiljöerna i de olika kategorierna. 
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Abstract 
With a Categorizing tool for conservation of settlement remains we can, through better 
instructions, reduce the damages made to settlement remains in conjunction with forest 
measures. 

The purpose of this study was to create a categorizing tool for the conservation status of 
settlement remains. The categorization tool will be used to select specific remains for 
increased management. 

Interviews were conducted with the County administrative board in Östergötland, Board of 
Forestry (Skogsstyrelsen) and Holmen skog. Pre-field studies both with Skogsstyrelsen and 
Holmen skog were also conducted.  

A field study was conducted where totally 20 different areas of settlement remains were 
visited and used to create the tool. All settlement remains were located in Östergötland. The 
data collected showed that the largest amount of monuments were located close to a road and 
were relatively easy to access.  

The categorizing tool was made in collaboration with Holmen skog and was tested together 
with a representative from the company with the outcome as an approved categorizing tool 
for the demands of the company. 

 

Settlement remains, Categorizing tool, cultural environment, increased management 
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Förord 
Idén till detta projekt uppkom under en praktik som jag utförde på Holmen skog. Under 
praktiken fick jag möjligheten att följa med på en skogsdag med Holmens skogs 
norrköpingkontor, distrikt egen skog. Under denna dag diskuterades bla kultur och 
fornlämningar och skötsel och hur man skulle kunna hantera dessa både i fält och speciellt i 
deras datorprogram.  

Då jag är intresserad av alla typer av lämningar man kan stöta på i skogen kände jag att det 
hade varit intressant att framställa någon typ av hjälpmedel för att underlätta arbetet med 
lämningarna. 

Jag kontaktade Holmen skog angående detta och fick möjligheten att framställa detta för och 
i samarbete med Holmen skog. 

Något som har varit svårt i detta projekt var att kunna begränsa sig inom ramen för ett 
examensarbete på 15 högskolepoäng. Från en första tanke om kulturlämningar så avgränsades 
det till att gälla endast torpmiljöer. 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade i projektet, speciellt vill jag tacka Bo-Göran Johansson 
och Sanna Strömberg, mina handledare på Holmen skog och även min handledare från 
Linnéuniversitetet Rikard Jakobsson.  
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1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 
 
Kulturlämningar och fornlämningar, eller kulturmiljöer, är något som under den senaste tiden 
blivit mer uppmärksammade i både skogliga och kulturella sammanhang. Förstörs dessa så 
förstörs även en del av vårt kulturella arv, det är därför av stor vikt att bevara och värna våra 
kulturmiljöer, inte minst i skogen.  
 
Enligt Naturvårdsverkets statistik under miljömålet levande skog (Naturvårdsverket 2013) 
var av 1105 st inventerade kulturlämningar 580 st orörda, 282 st var påverkade av 
skogsbruket och 243 st hade erhållit en skada eller en grov skada (Naturvårdsverket 2013). 
Den stora mängden lämningar som skadas är angeläget att kunna reducera.  
 
Betydelsen av kulturlämningar uttrycks i Kulturmiljölagen (1988:950) första paragraf; 
 
”1 § 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 generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).” 
(Sveriges riksdag 2014).  
 
Olika typer av lämningar kan ha olika värde beroende på var de hittas, om de är vanliga i 
området eller ovanliga. Vad som anses som mer värdefulla lämningar varierar från att det är 
de lämningar som det finns få av i ett län till de lämningar som det finns mest av. I lagens 
ögon är alla lämningar lika värda och alla dessa skall bevaras. 
 
Lämningarna kan utgöras av kulturlämningar eller fornlämningar. En fornlämning är en 
lämning som uppkommit efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven (Sveriges riksdag 2014). De 
lämningar som är yngre är 1850 klassas som övriga kulturhistoriska lämningar, det vill säga 
kulturlämningar (Länsstyrelsen, Jämtlands län 2015).  
 
Riksantikvarieämbetet fungerar som överhuvud för både kultur- och fornlämningar, under det 
sorterar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar främst med fornlämningar 
och Skogsstyrelsen med kulturlämningar.  
 
Kulturmiljölagen omfattar våra fornlämningar och Skogsvårdslagen omfattar genom §30 våra 
kulturlämningar. Det innebär att i Sverige har vi två lagstiftningar, skogsvårdslagen och 
kulturmiljölagen, och tre instanser som finns till för att skydda och bevara det kulturella arvet 
i skogen.  
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1.1.1 Kulturmiljöskötsel genom tiderna 
 
Viljan att bevara fornlämningar sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ett av de första skriftliga 
fynden man hittat som visar på kommer från 500-talet och är en fyra meter hög runsten i 
Listerby, Blekinge, med inskriptionen 
 
 ”Ofärdsspådom! Mäktiga runors hemlighet dolde jag här. Förvillande runor. Oupphörligt 
plågad av arghet, hemsökt av trolldomsdöd blir den som bryter detta minnesmärke” 
(Danielsson 2006).  
 
Bevarandet av fornlämningar har lång tradition även i svensk förvaltning och lagstiftning. År 
1630 fick Johan Bure i uppdrag av Gustav II Adolf att både inventera och dokumentera våra 
fornminnen, under samma år utsågs Johan Bure till landets första riksantikvarie 
(Nationalencyklopedin 2015). Inventeringen resulterade i 600 dokumenterade runstenar och 
även en skrift i hur dessa skulle tydas. 
 
”Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter” framtogs 1666 av Johan 
Hadorph, denna kungörelse ligger till grund för all senare lagstiftning kring 
kulturmiljövården (Danielsson 2006). Här fastlade man att alla fornlämningar i landet 
tillhörde kronan, värdefulla fynd skulle överlämnas till kronan mot betalning och att det var 
förbjudet med förstörelse eller åverkan på minnesmärken. 
 
Jämför man med våra grannländer Danmark och Norge så låg Sverige i framkant med att 
lagstifta om bevarandet av fornminnen. I Danmark kom en sådan lagstiftning inte förr än 
1905 och i Norge var man ännu senare då detta inte fastslogs förr än 1937 (Jensen 2010). 
Innan fastslagandet av fornminnens skydd 1905 i Danmark var skötseln av fornminnen 
beroende av markägarens egna initiativ. 
 
Förutom att tidigt skydda fornminnen, var även inventering av dem prioriterad. Med tiden 
utvecklades detta och i början av 1900-talet utformades särskilda landskapsprogram vid det 
arkeologiska seminariet vid Uppsala universitet för att bygga upp den regionala arkeologiska 
kunskapen. Det var detta program som lade grunden till 1930-talets riksomfattande 
fornminnesinventering, vilken idag kan hittas igen i beskrivningar av identifierade lokaler i 
skogen (Danielsson 2006). 
 
Det ökade intresset för fornminnen och fornlämningar förde med sig många identifierade 
fornminnen, vilket var positivt, men även negativa bieffekter. Bland annat lämnades fridlysta 
områden, som ängar och hägnader mm utan skötsel. Detta resulterade i skador på lämningar 
och igenvuxna områden (Danielsson 2006). 
  
Idag har en något annorlunda bild vuxit fram hur kulturmiljöer ska skötas. Vid en studie som 
genomfördes på Öland använde man sig av betande nötkreatur för att upprätthålla standarden 
på kulturlämningar. De betande nötkreaturen använde man för att förhindra igenväxning av 
Alvaret på Öland (Stenseke 2015). Alvaret användes förr som betesmark och på 1800-talet så 
var betestrycket som allra högst (Länsstyrelsen, Kalmar län 2015).  
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Studie visade på att man genom olika typer av skötselmetoder även kan involvera 
allmänheten i bevarandet av våra forn- och kulturlämningar, vilket är en viktig del då det i 
vår kulturmiljölag (1988:950) första paragrafen står att 
”Ansvaret för kulturmiljön delas av alla”. Studien lägger också tyngd på betydelsen av 
kommunikation intressenter emellan.   
 
Faktan kring de olika typerna av lämningar som inventerats på senare tid har samlats i 
riksantikvarieämbetets portal som kallar Fornsök eller FMIS. 
 
1.1.2 FMIS(Fornsök) 
 
Riksantikvarieämbetets sökmotor för fornminnen kallas FMIS eller Fornsök. I detta verktyg 
hittar man information om alla kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vi 
har i Sverige. Informationen om dessa lämningar kommer huvudsakligen från inventeringar 
och arkeologiska undersökningar (Riksantikvarieämbetet, Om Fornsök 2015) 
 
FMISs beskrivningar har använts som ett underlag att jämföra mot det som hittats vid 
inventering i fält, dessa beskrivningar kan ses i bilaga 5. För att ett nytt objekt skall kunna 
läggas in i Fornsök måste en behörig arkeolog ut i fält och titta på lämningen, göra vissa 
mätningar och upprätta en beskrivning av objektet (Svarvar 2015). 
 
 
1.1.3 Skötsel av skogliga kulturmiljöer idag 
 
Inom skogsbruket idag kan man vara certifierad enligt PEFC och FSC. Med en certifiering 
från PEFC eller FSC visar det att företaget sköter sitt skogsbruk enligt de olika standarder 
som dessa står för. I skrivande stund är ca 11,3 miljoner hektar skogsmark i Sverige 
certifierad enligt PEFC (PEFC 2015) och motsvarande siffra för FSC ligger på 12 miljoner 
hektar (FSC 2015). 
 
I PEFCs Miljöstandard kan man läsa att miljöstandarden ställer krav på att respektera och 
skydda kulturminnen och dess särskilda naturvärden (Svenska PEFC 2015). I och med att 
många av dagens skogsbolag är certifierade kan man se att alla dessa företag arbetar med att 
bevara och sköta om våra kulturmiljöer.  
 
FSCs första princip lyder ” Skogsbruket ska beakta alla tillämpliga nationella lagar och de 
internationella avtal och överenskommelser som landet har undertecknat samt följa alla 
FSC:s principer och kriterier.” (Forest stewardship council 2010) vilket betyder att både 
Skogsvårdslagen och Kulturmiljölagen skall följas, och som tidigare nämnts så finns dessa 
två till för att skydda och bevara vårt kulturella arv. 
 
I och med att det genom både Skogsvårdslagen och kulturmiljölagen finns ett skydd av både 
forn- och kulturlämningar, så kan man utgå från att de skogsägare och skogsbolag som 
arbetar regelrätt tar hänsyn till vårt kulturarv. 
 
Allmänna råd för en god kulturhänsyn vid bebyggelselämningar från Skogsstyrelsen 
inkluderar: 
 
Råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)  
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 Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark och 
lämningarna syns bra.  

 Märk/Snitsla ut förekommande lämningar, tänk även på kringliggande ytor med t ex 
stenmurar, odlingsrösen, brunnar och kvarvarande biologiska kulturlämningar (vård-
träd, trädgårdar etc.). Lämningarna bör markeras i ytterkanter med kulturstubbar som 
skydd vid senare skogsbruksåtgärder.  

 Kör inte på synliga lämningar. Undvik basvägar genom sammanhängande 
lämningsmiljöer.  

 Undvik att köra på snötäckt otjälad mark då risk för skador ökar.  
 Lämna inte kvar träd och ris på lämningar. Dra inte träd över grundrester eller 

stenpartier – träden rubbar lätt stenarna.  
 Markbered inte för nära lämningen – håll ett avstånd om ca 5 meter till lämningen.  
 Plantera inte närmre än ca 5 meter från lämningens ytterkant eller inom gårdstunet 

(det gamla tomtområdet).  
 Vid röjning och gallring hålls lämningarna fria från ris, buskar och träd.  
 Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar 

som berörs. (Skogsstyrelsen)  
 
Dessa punkter är något som flera skogsföretag följer genom sina egna utformade standarder, 
ett exempel på detta är Holmens RUS där det mer detaljerat beskrivs hur hänsyn till olika 
kultur och naturmiljöer bör utföras.  
 
1.1.4 Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk (RUS) 
 
Holmen har samlat sina riktlinjer för ett uthålligt skogsbruk i en publikation som heter 
Riktlinjer för uthålligt skogsbruk, även kallad RUS. Däri tas kulturmiljöer upp genom hela 
skogsbruksprocessen och hur detta skall skötas.  
 
Denna publikation är något som genomsyrar hela kedjan av skogsåtgärder genom att 
riktlinjerna skall följas av alla inblandade vid alla typer av åtgärder, som till exempel röjning, 
gallring, slutavverkning, markberedning med mera. De riktlinjer som behandlar kulturmiljöer 
hittas i bilaga 6. 
 
Tittar vi på de råd för god kulturhänsyn som Skogsstyrelsen givit ut, som även hittas under 
rubriken 1.1.2 Skötsel av skogliga kulturmiljöer idag, och Holmens RUS kan man se att 
många råd och riktlinjer stämmer överens eller liknar varandra. 
 
Holmens riktlinjer går ner på en mer detaljerad nivå och beskriver bla typer av lämningar 
som tillexempel inte skall köras på. De tar även upp skogsbilvägar och vilka typer av objekt 
som skall skötas så att kulturmiljövärdet bevaras eller förstärks. 
 
De största åtgärderna man kan läsa ut av dessa tvåskrifter är att man skall undvika att köra 
över och även lägga ris på lämningar, man skall märka ut dessa noga och att man bör vara 
noga med att inte markbereda över lämningar. 
 
 
1.1.5 Markberedning Kritisk punkt för kulturmiljöer inom skogsbruket 
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I skogsbruket finns det många led som kan orsaka skador på kulturlämningarna, det mest 
kritiska steget i skogsbruket är vid anläggning av ny skog, närmare bestämt vid själva 
markberedningen.  
 
När man kommit till den punkt att marken skall markberedas och planteras så har det oftast 
gått tre år sedan avverkningen och det är med stor sannolikhet inte samma entreprenör och 
personal som både avverkar och sedan markbereder och planterar, med detta kommer 
informationen lätt att stanna upp i första ledet (Holm 2015). 
 
Genom att lätt kunna kategorisera skicket och därifrån bestämma en passande skötsel kan vi 
få tydligare direktiv till alla inblandade parter, förröjningslaget som röjer innan avverkningen, 
maskinlaget som avverkar och skotar ut virket, markberedningslaget och även laget som utför 
planteringen. Detta underlättar för alla inblandade i skogsskötseln att inte bara bevara 
lämningarna, utan även att bestämma och genomföra en passande skötsel. 
 
För att snabbt och lätt kunna bedöma vilken nivå skicket på lämningen är, skulle ett 
hjälpmedel i fält underlätta.  
 
En stor del av det man tittar på ute i fält när man bedömer lämningar är vilken och hur stor 
skada som lämningen fått utstå. Något som påvisar ett bra skick är möjligheten att se vad det 
är för typ av lämning man stött på, det vill säga vad var dess användningsområde när den var 
bruklig (Reuterdahl 2015).  
 
I dagens skogsbruk ska produktionsmålet och miljömålet i skogsvårdlagen väga lika tungt, 
  
” 1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid 
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Lag (2008:662)” 
(Skogsvårdslagen (1979:429)) 
 
, och genom att underlätta arbetet i fält så kan man gynna båda dessa mål och allmänna 
intressen. Man får en bättre översikt av lämningarna och hur skötseln bör se ut och genom att 
använda sig av ett hjälpmedel så kan denna bedömning gå fortare vilket underlättar och 
effektiviserar fältarbetet vid planering och utförande av skötselåtgärder. 
 
Skötsel av olika lämningar kostar pengar att genomföra, med en kategorisering av skick på 
olika torplämningar kan man lättare bestämma vilka lämningar man ser ett värde i att utföra 
ytterligare skötsel, bevarandeåtgärder eller kanske rent av återskapande åtgärder på.  
 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med undersökningen är att framställa ett fältdatabaserat hjälpmedel för kategorisering 
av torplämningars bevarandestatus, för att användas vid urval av objekt för förstärkta 
skötselåtgärder. 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Underlaget baseras på torpmiljöer funna på Holmen skog ABs mark i Östergötlands län. 
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De kriterier som används i bedömningen avgränsas till storlek på torpmiljön, lämningsmängd 
(det vill säga utöver en torpgrund, hur mycket mer finns bevarat. Grunder, jordkällare, 
stenmurar med mera) och tillgängligheten för allmänheten.  
 
Kategoriseringsmallen är utformad ur Holmen skogs intresseperspektiv. 
 

 

2. Material och metod 
 
 
2.1 Metodik 
 
Underlag till hjälpmedlet och dess klassificering av torpmiljöer samlades in genom intervjuer 
med Länsstyrelsen i Östergötland, Skogsstyrelsen i Östergötland, Holmen skog AB 
Norrköping, distrikt egen skog, och Riksantikvarieämbetet. Studier i fält med Skogstyrelsen 
och Holmen skog AB Norrköping, distrikt egen skog och information hämtad från FMIS. 
 
Studien i fält tillsammans med Skogsstyrelsen Östergötland gjordes för att få en bild av hur 
arbetet i fält kan se ut, det vill säga vad tittar man på ute i fält och hur kan en beskrivning av 
en torplämning se ut. 
 
Genom rapporten när Länsstyrelsen, Skogstyrelsen och Holmen skog AB nämns så är det 
ovan nämnda kontor som syftas på. 
 
När kategoriseringshjälpmedlet var färdigt provades det i fält tillsammans med en 
representant för Holmen skog AB. 

 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna med Skogsstyrelsen och länsstyrelsen genomfördes under våren 2015 på 
respektive kontor där samtalet spelades in. Intervjun med Riksantikvarieämbetet genomfördes 
via telefon där anteckningar fördes under samtalet.  
Till hjälp användes ett förberett frågeformulär (bilaga1).  
 
Frågorna i frågeformuläret utformades enligt Patel, Davidsson 1994 som 8 stycken helt 
standardiserade och ostrukturerade frågor med stor möjlighet till fri diskussion och 
resonering kring frågorna. 
 
Typen av frågor valdes efter generell information kring lämningar och myndigheternas 
arbetssätt och åsikter inom ämnet. Syftet med intervjun var att få en klarare bild av 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvariatets åsikter och arbetssätt kring lämningar 
genom en flytande diskussion kring ämnet med frågorna som startpunkt för diskussionen. 
 
För att avgränsa arbetet valdes en typ av lämning ut istället för den ursprungliga tanken om 
samtliga typer av kulturlämningar. Här tillfrågades Holmen skog AB om vilken typ av 
lämning som för dem skulle vara en passande lämningstyp. Torpmiljön valdes då dessa 
lämningar kan uppta en större yta och kan innehålla flera olika lämningar.  
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En fältdag tillsammans med en representant från Skogsstyrelsen gjordes, där FMIS och dess 
kriterier för inskrivning av lämningar diskuterades. Under fältstudien besöktes en 
torplämning som mättes och en beskrivning framställdes för inläggning i FMIS. Fältdagen 
genomfördes för att få en bättre bild av vad som dokumenterades vid lämningen, dvs vad är 
viktigt för Skogsstyrelsen och FMIS då en inspektion av lämningen genomförs.  
 
En utsökning i programmet ArcMap 10 gjordes på Holmens huvudkontor i Örnsköldsvik för 
att plocka fram torpmiljöer att undersöka i fält. Kartdata i form av punkter, linjer och ytor 
från Riksantikvarieämbetets ”Fornlämningar” och Skogsstyrelsens ”Skog och historia” 
användes, med sökord som Husgrund, Byggnadsplats, Bebyggelselämning (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Sökord och objektstyp i GIS-skiktet 
Sökord vid båda 
utsökningar 

Fornminnen ytor, 
linjer och punkter 

Skog och historia 
ytor och punkter 

Husgrund (historisk 
tid), husgrund 
(förhistorisk/medeltida), 
bytomt/gårdstomt, 
lägenhetsbebyggelse 

Byggnadsminne, boplats, 
boplatsområde, byggnad 
annan 

 

Bebyggelselämning 

 
 
Resultatet från utsökningarna skickades till Holmen skogs kontor i Norrköping, distrikt Egen 
skog i form av två shapefiler. Dessa två shapefiler användes i Holmens program 
Systemportalen för att plocka fram kartor över området och även i en handdator av märket 
Nomad med programmet Arcpad10 i för navigering vid inventeringarna. 

Ett sedan tidigare känt område med många lämningar valdes ut av Holmen skog. Holmen 
skog visste sedan tidigare att området innehöll flertalet lämningar som skulle kunna användas 
som referens för fullt uppfyllda kriterier. 
 
I samråd med Holmen skog utsågs tre variabler som användes som grund då hjälpmedlet 
utformades. Variablerna motsvarar det som för Holmen ses som viktigast när det kommer till 
att satsa på en utökad skötsel. Dessa tre variabler var:  
 

 Storlek (ha) 
 Tillgänglighet (antal meter från väg, terrängförhållanden från väg till miljön och inom 

miljön) 
 Lämningsmängd (antalet lämningar inom området) 

 
Hjälpmedlet utformades genom att torpmiljöerna delades in i fyra prioriteringsklasser, där de 
tre övergripande variablerna (storlek, tillgänglighet och lämningsmängd) följs till olika grad. 
I prioriteringsklass 4 var variablerna till mycket hög grad är uppfyllda, i prioriteringsklass 1 
minimalt uppfyllda och klass 2 och 3 där uppfyllnadsnivåerna ligger på ett mellanting mellan 
fullt och minimalt uppfyllda.   
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Tanken bakom prioriteringklasserna var att en intresserad allmänhet skall kunna besöka 
platsen, i och med detta anses en lämning av större storlek, tillgänglighet och lämningsmängd 
ha ett större värde i utvalsprocessen som följer efter prioriteringsklassningen. 
 
Vid studier i fält besöktes 20 stycken utvalda objekt. De första 6 objekten som valdes ut 
valdes efter storleken på torpmiljön, detta för att man med säkerhet skulle få med ett antal 
stora objekt som kan komma att uppfylla den högsta prioriteringsklassen. Sedan fylldes 
antalet torpmiljöer på med mellanstora och mindre torpmiljöer, 10 stycken. Sedan tittades på 
avståndet från väg och resterande 4  torpmiljöer valdes ut som låg med ett större avstånd från 
väg då det flesta av de redan utvalda objekten låg nära väg.  
 
Vid objekten antecknades antal lämningar och tillgängligheten. Storleken på objektet samt 
avståndet från väg samlades in från information kring objektet i handdatorn. Lämningarna 
fotograferades även. 
 
Efter insamling av data jämfördes antalet lämningar som hittats ute i fält och vad som 
insamlats från FMIS efter fältstudierna, beskrivningarna över de utvalda och inventerade 
torpmiljöerna och vad som hittats i fält vid inventering kan ses i bilaga 5. 
 
För variablerna storlek, tillgänglighet och lämningsmängd gjordes indelningen för de fyra 
prioriteringsklasserna utifrån insamlad data från de 20 objekt som tittats på i fält. Det vill 
säga en gräns för avstånd till väg (tillgänglighet) utsågs utifrån de olika avstånden till 
objekten. Antalet meter från väg jämfördes för alla objekt och en ungefärlig siffra utifrån 
objektet närmast väg valdes som variabelgräns i den högsta prioriteringsklassen och så 
vidare. Här skall nämnas att gränsen inte valdes efter de objekt som låg närmast väg utan 
gränsen sattes en bit längre från väg. Detta gjordes så att gränsen kan innefatta fler objekt, 
maxgränsen skall inte vara ouppnåelig. Samma tankesätt användes när gränserna för storlek 
och lämningsmängd sattes. Insamlad data från studier i fält användes som underlag för en 
bedömning av terrängförhållande. Terrängförhållandena delades in i lätt, medel, svår och 
oåtkomlig.  
 
De olika variablerna och graden av uppfyllnad påvisar lämningens intressevärde för Holmen 
skog vid urval av torpmiljöer för utökad skötsel. 
 
Ett besök i fält tillsammans med en representant för Holmen skog utfördes efter 
färdigställande av hjälpmedlet för att kontrollera uppdelningen i de olika 
prioriteringsklasserna. Ett objekt från varje prioriteringsklass, 1-4, tittades på för att 
kontrollera hjälpmedlets funktionalitet. De fyra objekt som kontrollerades valdes ut innan 
besöket i fält.             
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3. Resultat 
 
De utvalda torpmiljöerna var belägna sydväst om Finspång (Bilaga 1 och 4) 

Tabell 2. Sammanställning av torpmiljöernas storlek, antal, terrängförhållanden, avstånd till 
väg samt prioriteringsklass 

Torp nr 
Storlek 

ha 

Antal 
individuella 
lämningar Terrängförhållande Avstånd till väg Prioriteringsklass 

1 5,05 5 lätt intilliggande 4 
2 0,5908 2 medel omkringliggande 2 
3 1,42 8 lätt omkringliggande 4 
4 0,7786 2 lätt intilliggande 2 
5 0,4457 2 svår intilliggande 2 
6 1,03 6 svår omkringliggande 3 
7 0,6876 3 lätt intilliggande 1 
8 0 1 medel intilliggande 1 
9 3,27 5 oåtkomlig 194 m 2 

10 1,11 3 oåtkomlig intilliggande 2 
11 0 1 svår 20 m 1 
12 0 1 oåtkomlig 10m 1 
13 0,3109 3 lätt intilliggande 3 
14 1,4 5 lätt intilliggande 4 
15 0,4849 3 lätt omkringliggande 3 
16 0,331 1 lätt intilliggande 2 
17 0,1231 1 svår 124 m 1 
18 0,2308 3 lätt omkringliggande 2 
19 0,347 3 lätt intilliggande 2 
20 0 1 medel 38 m 1 

 
 
De undersökta torplämningarna varierade i storlek mellan 0-5 ha med 1-8 individuella 
lämningar på varje (tabell 2). Terrängförhållandena varierade med 10 klassade som lätt, 3 
medel, 4 svår och 3 oåtkomliga. Avståndet från väg varierade från omkringliggande till 194m 
från väg. Prioriteringsklasserna var fördelade med 8 stycken i klass 2, 6 stycken i klass 1 och 
3 stycken i prioriteringsklass 3 respektive 4. 
 
3.1 Lämningsmängd 
 
Bilder på torpmiljöerna, med tillhörande bildförklaring, finns i bilaga 2. 
I bilaga 5 finns en tabell över FMIS beskrivning av miljöerna och vad som hittats vid 
inventering i fält. 
 
Enligt tabellen i bilaga 5 har antalet funna lämningar i fält till stor del stämt överrens med den 
beskrivning av torpmiljöerna som finns i FMIS. De två undantag som konstaterats gäller 
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torpmiljö 7och torpmiljö 11. I torpmiljö 7 hittades endast en av de tre grunder som enligt 
FMIS fanns på området, denna grund var dessutom i mycket dåligt skick och knappt synlig, 
se bild i bilaga 2 under torpmiljö 7. 
 
Torpmiljö 11 skulle enligt FMIS bestå av en stuga, vid inventering i fält hittades dock bara 
grunden efter den stuga som stått på platsen, se bild i bilaga 2 under torpmiljö 11.   
  
 
 
 
 
3.2 Storlek 
 

 
Diagram 1. Torplämningarnas antal per objekt över storlek per objekt (ha). Den största miljön 
mäter strax över 5 ha och de minsta miljöerna är endast punkter i kartorna, i kartorna 
representerar dessa punkter ensamma grunder. 
 
En svag trend av storlek ställt emot antalet lämningar kunde ses (Diagram 1). De större 
miljöerna innehöll fler lämningar och med sjunkande storlek så sjönk även antalet lämningar 
inom miljön. 
 
3.3 Tillgänglighet 
 
 
Tabell 3. Antal undersökta torpmiljöer fördelade på avstånd till väg. 
Avstånd Antal 

torp 
Intilliggande 10 
Omkringliggande 5 
194 1 
124 1 
38 1 
20 1 
10 1 
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Diagram 2. Torpfördelningen utifrån avståndet till väg. 
 
De lämningar som låg intill och omkring väg representerade den största delen av 
torpmiljöerna (tabell 3 och diagram 2). 

 
Diagram 3. Antal av de undersökta torpmiljöerna fördelade på terrängförhållanden. 
 
Den största delen av torpmiljöerna placerades i terrängförhållande lätt. Det som här gav 
dåliga terrängförhållanden till ett färre antal torpmiljöer är att dessa legat inom områden som 
är inhägnade för betesdjur. Dessa lämningar har varit tydliga och lätthittade. Andra faktorer 
som påverkat framkomligheten har varit mycket blöta partier och lutningar som har gjort 
framkomligheten till lämningen, och även terrängen inom miljön, begränsad. 
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3.4 Indelning i prioriteringsklasser 
 
Indelningen i prioriteringsklasserna har gjorts utefter följande bedömningshjälpmedel som 
även kan ses i bilaga 3. 
 
Bedömningshjälpmedel för torplämningar 
prioriteringsklassmedlet är ett hjälpmedel för att bedöma värdet i utökade skötselåtgärder för 
lämningar. 
 
Variabelnivåerna (lämningsmängd, storlek ha och tillgänglighet meter från väg och terräng) i 
de olika prioriteringsklasserna (1-4) är en fingervisning och från fall till fall kan en 
individuell bedömning behövas. Det vill säga att alla variabler inte uppfylls korrekt för alla 
lämningar, det bör då göras en individuell bedömning av vad som väger tyngst för lämningen 
i fråga och där efter göras ett val av klass. 
 
För miljöer där de olika variabelnivåerna hamnar i olika prioriteringsklasser (tex 
lämningsmängd klass 1, storlek klass 2 och tillgänglighet klass 3) bör ett mellan värde sättas, 
i exemplet skulle miljön hamna i klass 2. Om inte alla variabelnivåerna är utspridda utan två i 
samma och en antingen högre eller lägre bör de två i samma klass följas. 
 
Tabell 1. Prioriteringsklass, lämningsmängd, Storlek ha, Tillgänglighet meter från väg och 
terräng 
Prioriteringsklass Lämningsmängd Storlek ha Tillgänglighet 

meter från väg 
och terräng 

1 1 Endast punkt M: 200- 
Terräng: 

otillgänglig 
2 2-4 0-1 M: 100-200 

Terräng: 
Svår 

3 4-5 1-3 M: 10-100 
Terräng:  
Medel 

4 5- 3- M: Intill väg – 
10 

Terräng: 
Lätt 

 
Variabelförklaring: 
 
Lämningsmängd- Antal lämningar inom miljön, här räknas inte antal odlingsrösen eller 
odlingsytor in. 
 
Storlek- torpmiljöns storlek i hektar. Skalan går från endast en lämning (enstaka punkt) till 
flera lämningar som bildar en miljö.  
 
Tillgänglighet- Avstånd till väg i meter och terrängförhållande (möjligheten att ta sig fram till 
och runt inom miljön, här bör hållas i åtanke att allmänheten skall kunna besöka lämningen) 
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Diagram 4, Översikt av antalet miljöer i varje prioriteringsklass.  
 
Diagram 4 visar antalet torpmiljöer i varje prioriteringsklass. Prioriteringsklasserna 1-4 är 
utformade så att prioriteringsklass 4 innehåller torpmiljöer med ett mycket bra 
bevarandestatus och prioriteringsklass 1 påvisar ett mycket dålig bevarandestatus. I 
diagrammet kan läsas att de två prioriteringsklasser som visar på en sämre bevarandestatus, 
1-2, innehåller fler torpmiljöer än de två högre prioriteringsklasserna, 3-4.  
 
Tabell 4, motivering till prioriteringsklassindelningen av torpmiljöerna. 

Torp Motivering 
1 Stämmer in på alla kriterienivåer 
2 Passar in på lämningsmängd och storlek, dock ligger lämningen närmare väg än utsatt 

kriterienivå. Här väger lämningsmängden tyngre. 
3 Passar in på lämningsmängd och tillgänglighet. Storleken ligger på en kategori 3 nivå. Men här 

anses lämningsmängden och tillgängligheten väga tyngre 
4 Lämningsmängden och storleken passar in, dock är tillgängligheten högre men här anses 

lämningsmängden väga tyngre 
5 Lämningsmängd och storlek stämmer över med kriterienivåerna, dock högre tillgänglighetsnivå 

i meter från väg och terrängförhållandena anses vara medel/svår pga buskage kring grunder. Här 
väger dock lämningsmängden och storleken högre vilket ger prioriteringsklass 2 

6 Lämningsmängden är högre och storleken ligger på minimigränsen, dock är terrängen i halva 
miljön väldigt brant. Det ger ett mellanting mellan prioriteringsklass 4,3 och 2. Här har valts att 

lägga miljön som en prioriteringsklass 3 med en tveksamhet till terrängen 
7 Här hittades endast en dåligt bevarad grund, en stenrad kunde antydas under gräs. Därav 

placeras lämningen i prioriteringsklass 1 
8 Passar in på kriterienivåerna för lämningsmängd och storlek, tillgängligheten är dock betydligt 

högre men här väger de två övriga kriterierna tyngre 
9 Miljön stämmer överrens med prioriteringsklass 3 i lämningsmängd och storlek men dock ligger 

miljön långt från väg (194m) och ligger i ett nyupptaget hygge vilket i detta fall väger tyngre, 
det gör att miljön hamnar i prioriteringsklass 2 

10 Passar in på både lämningsmängd och i överkant på storleken, är inhägnad som beteshage och 
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ett blött parti delar av lämningen på mitten vilket ger ett terrängförhållande som anses svårt 
11 Här stämmer lämningsmängd och storlek in, antal meter från väg stämmer inte. Dock är 

lämningen övervuxen av granar och ligger inuti en häck vilket gör den väldigt svår att komma åt 
och titta på 

12 Lämningsmängd och storlek stämmer in. Antal meter från väg stämmer inte, här är avståndet 
kortare. Terrängen är lättframkomlig förutom att området är inhägnat som beteshage 

13 Här stämmer dock inte lämningsmängd och storlek in, dock är lämningen mer tillgänglig än 
lämningsmängden och storleksnivåerna för prioriteringklass 2, därav placeras den i en högre 

klass 
14 Lämningsmängd stämmer överens tillsammans med tillgängligheten. Dock stämmer inte 

storleksnivån överens men i detta fall väger lämningsmängd och tillgänglighet högre 
15 Lämningsmängd och storlek stämmer överens med prioriteringsklass 2 och tillgänglighet med 

prioriteringsklass 4, i detta fall lyfter tillgängligheten upp miljön från en prioriteringsklass 2 till 
prioriteringsklass 3 

16 Lämningsmängd stämmer med prioriteringsklass 1 men storleken ligger på nivå 2 och 
tillgängligheten ligger på nivå 4 därav hamnar lämningen i prioriteringsklass 2 

17 Lämningsmängd och storlek stämmer in. Tillgängligheten ligger på nivå 2 men trots detta så 
bedöms lämningen ligga i prioriteringsklass 1 

18 Stämmer in på kriterierna, utom tillgängligheten, den är högre men i detta fall väger storlek och 
lämningsmängd högre 

19 Dock högre tillgänglighet men här väger lämningsmängd högre 
20 Stämmer överens på alla kriterienivåer förutom antal meter från väg, den är belägen närmre men 

på grund av den blöta ängen som ligger mellan lämningen och vägen se anses terrängen vara 
svårframkomlig 

 
 
Motiveringen i tabell 4 har gjorts utifrån beskrivningen för användande av hjälpmedlet, denna 
kan hittas i bilaga 3.  
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4. Diskussion och slutsatser 
 
När det här hjälpmedlet har framställts har tanken att det skall vara robust påverkat val av 
kriterier. Det vill säga att gå ner på för små detaljer kan göra både bedömningen och 
användandet av hjälpmedlet krångligt och komplicerat. 
 
Något som är viktigt att påpeka är att alla typer av lämningar tas hänsyn till på ett eller annat 
sätt och de torpmiljöer som genom detta hjälpmedel skulle kunna komma att väljas ut skulle 
få en utökad skötsel. Något man idag gör med lämningar är att man planerar vägar för 
maskiner så att inga körskador skall förekomma på lämningarna, man röjer även undan 
växtlighet som kan komma att skada lämningarna via tex rotsprängning (uppstår då rötter 
från träd som vuxit in i tex murade grunder och murar ökar i storlek och spränger/bryter 
sönder murningen). 
 
Användandet av ett hjälpmedel av denna typ skulle kunna förbättra översikten av dagens 
torpmiljöer och genom detta även bevara eller förbättra deras nuvarande skick, men det skulle 
även underlätta och förhoppningsvis spara ekonomiskt på utvalsprocessen när det kommer till 
val av objekt för utökad skötsel.  
 
Genom att denna typ av lämningar ingår i vårt kulturella arv är det av största vikt att 
skogsindustrin arbetar aktivt för att förbättra skötseln av lämningar, detta för att säkra deras 
framtida överlevnad.  
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Antalet torpmiljöer som använts som underlag för hjälpmedlet kan påverka hjälpmedlets 
generella användbarhet. Ett större underlag ger en mer rättvisande bild av verkligheten, som i 
detta fall skulle kunna ge annorlunda siffror i storlek, avstånd från väg och antalet 
individuella lämningar inom en miljö.  
 
Antalet torpmiljöer som använts som underlag kan anses som lågt, den bestämda 
underlagsmängden har påverkats av det faktum att det skall vara en genomförbar insamling i 
förhållande till examensarbetets storlek. 
 
Något man kan utgå från är att miljön kring och till torpmiljöerna kan komma att ändras, tex 
genom avverkningar eller nerblåsta träd. Sådana förändringar kan påverka kategoriseringen 
genom att främst terrängförhållandena och lämningsmängden ändras. Till exempel försämras 
terrängförhållandena om lämningen först legat i en äldre relativt öppen skog, när denna skog 
avverkas blir det sämre framkomlighet både på hygget men även efter plantering då det 
kommer stå en ungskog på platsen en tid framöver. 
 
Även lämningsmängden kan komma att ändras, det är dock inte lika stor risk att denna 
förändras som terrängförhållandena. Men olyckor kan inträffa till exempel körskador men 
även skador som kan uppkomma genom naturens gång. Detta kan vara träd som blåser ner 
och förstör diverse murningar mm när de trillar eller träd som växer intill eller på en lämning 
och orsakar rotsprängning. 
 
Detta är något man bör beakta i användandet av hjälpmedlet. En lösning på detta problem 
skulle kunna vara bedömningsuppdateringar baserat på en viss tidsintervall eller alternativt 
baserat på kända förändringsfaktorer i området.  
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4.2 Resultatdiskussion 
 
Då någon tidigare typ av hjälpmedel med samma eller liknande funktion inte har påträffats 
har det varit svårt att få en bild av hur resultatet kan komma att se ut. Men de resultat som här 
framställts ser jag som rimligt med områdesstorleken och antalet miljöer i åtanke. 
 
Då något tidigare hjälpmedel inte har påträffats kan framtagandet av detta hjälpmedel anses 
som början till ett mer strukturerat arbete kring torpmiljöer och dess skötsel. 
  
Det faktum att största mängden torpmiljöer är belägna intill eller omkring väg, se tabell 3 och 
diagram 2, skulle kunna ge ett vinklat resultat då spridningen av avstånd kunde varit ännu 
mer varierande. Enligt diagram 1 kan en svag trend ses, bortsett från enstaka torpmiljöer, 
Det som kan antas är att storleken på torpmiljön har ett samband med antalet individuella 
lämningar inom miljön. Inklusionssannolikheten för en lämning är också större desto större 
area som beaktas. 
 
En annan faktor som kan påverka resultatet är det utvalda geografiska området där 
inventeringarna efter torpmiljöer gjorts. I och med att området var relativt litet, om man 
jämför med en rikstäckande skala, så kan den typ av miljöer som hittats ge en sned bild av 
torpmiljöer i allmänhet vad gäller storlek, bevarandegrad och tillgänglighet. Man skulle 
kunna tänka sig att miljöerna skulle vara mer tillgängliga i södra Sverige då ett tätare nätverk 
av vägar finns, det vill säga att torpmiljöer i norra Sverige skulle vara belägna längre från 
väg. 
 
En ytterligare faktor som skulle kunna ha påverkan på resultatet är den mänskliga faktorn, de 
bedömningar som gjorts ute i fält har här gjorts av endast en person. Detta skulle både kunna 
ge en positiv och negativ påverkan på resultatet. Den positiva skulle kunna vara att alla 
lämningar har bedömts på samma sätt, det vill säga man har minimerat risken för olika 
bedömning av olika miljöer. Den negativa vinkeln kan vara att någon detalj kan ha blivit 
förbisedd, en detalj som genom flera bedömningar av samma miljö kanske skulle ha 
uppmärksammats.  
 
4.3 Hjälpmedlets användning 
 
Användandet av hjälpmedlet och det faktum att man prioriteringsklassar miljöerna kan ses 
som ett hot mot lämningarnas överlevnad. Detta då man kan tänka sig att de lägre klassade 
lämningarna skulle prioriteras bort och bli utan skötsel. Detta är något som jag ser som 
mindre troligt då hjälpmedlet är utformat för att prioriteringsklassa lämningar för urval av 
miljöer för utökad skötsel. Det vill säga den skötsel som enligt lag och riktlinjer finns 
nerskriven följs för alla lämningar och kommer inte påverkas av hjälpmedlets klassning.  
 
Syftet med arbetet var att framställa ett hjälpmedel som kan komma att användas i fält av 
Holmen skog för att prioriteringsklassa torpmiljöers bevarandestatus. Ett sådant hjälpmedel 
togs fram och klassificeringens olika nivåer (1-4) har kontrollerats ute i fält med en 
representant från Holmen skog. Representanten tyckte att hjälpmedlet var fungerande och att 
man tydligt kunde se en skillnad i miljöerna i de olika kategorierna.  
 
Hjälpmedlet enligt Holmen skog verkar fungerande och kan komma att användas i deras 
skogsbruk. Något som Holmen även haft i åtanke med detta hjälpmedel är att det skall kunna 
användas som en mall eller en början till en vidareutveckling i arbetet med att i slutändan 
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kunna bedöma alla typer av lämningar på detta vis. Detta är något som jag anser vara möjligt, 
att antingen vidareutveckla hjälpmedlet i sig eller att använda det som en typ av mall för 
framtida hjälpmedel. 
Genom att hjälpmedlet är utformat med tanken att tillgängligheten för allmänheten skall 
bedömas och beaktas i kategoriseringen, kan man se användandet av hjälpmedlet som en start 
till att göra torpmiljöerna mer besöksvänliga för allmänheten. Något som kan uppnås genom 
en utökad skötsel, vilket ett användande av hjälpmedel kan resultera i. 
 
Genom användandet av hjälpmedlet kan man få en bättre överblick av mängden torpmiljöer 
och vilken typ av kategori dessa platsar in i, som ett resultat av detta kan man fånga upp fler 
torpmiljöer och tillsätta en passande skötsel för bevarandet och fortlevnaden. Något som kan 
ses som en viktigt etisk punkt. Att bevara vårt kulturella arv bör vara en stor strävan inom 
skogsbruket. 
 
4.4 Slutsats 
 
- Utvalda kriterier fungerade 
- Användandet i praktiken visade på ett fungerande hjälpmedel 
-För ökad reabilitet krävs bredare underlag, varvid vidare studier är att rekommendera 
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6. Bilagor 
 
BILAGA 1- Frågeformulär för intervjuer 
 

 Hur tänker ni allmänt kring lämningar? 
 Vad är de vanligaste lämningarna i Östergötland? 
 Vilken/vilka lämningar skulle enligt er skulle kunna ses som mer värdefulla? (tex 

ovanligare mm)  
 Skiljer ni på lämningarna beroende på skicket när det kommer till tex skötsel? 
 Vad tittar ni på ute i fält när ni hittar en lämning? 
 Vad är det som visar på ett bra respektive dåligt skick? 
 Om man skulle kategorisera lämningars skick är det något speciellt som du anser man 

bör titta på? 
 En lämning har ju ett visst värde men om till exempel en stor och fin ek skulle växa 

på en lämning, som har ett högt biologisk värde, hur hade ni tänkt kring detta? 
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BILAGA 2- Fullständig fotoserie över torpmiljöerna 

 
Torp 1 

 
Bild 1, Uppskyltad husgrund med spisröse i torpmiljö 1. Tydlig, kallmurad grund.  
 

 
Bild 1.1, Trädgårdsmiljö, den uppskyltade husgrunden syns till höger på bilden. Bortanför 
husgrunden växer en syrénhäck.  
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Bild 1.2, Trädgårdmiljö, kulturpräglad växtlighet i form av fruktträd.  

 
Bild 1.3, den uppskyltade husgrunden syns här till höger i bild och i mitten på bilden syns en 
stig som leder bort från grunderna och trädgårdsmiljön. 
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Bild 1.4, Odlingsrösen inom torpmiljön. 

 
Bild 1.5, ytterligare odlingsrösen inom 
torpmiljön. 
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Torp 2 

 
Bild 2, Uppskyltad husgrund, vägen som ligger intill torpmiljön är belägen bortom 
husgrunden på bilden. Det som kan uppfattas som en förhöjning på bilden är i detta fall själva 
grunden, det stenar man kan se kring upphöjningen är själva grunden. 

 
Bild 2.1, åter igen husgrunden, bilden är tagen från motsatta håll jämfört med bild 2. 
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Bild 2.2, visar den ihoprasade källaren uppifrån. 

 
Bild 2.3, visar den ihop rasade källaren från marknivå, det som på bilden kan uppfattas som 
ett otydligt stenröse med mossklädda stenar är i detta fall källaren. 
 
Torp 3 



  
 

26 

 
Bild 3, Husgrund med spisröse och ännu intakt källare. Ingången till källaren är på denna bild 
belägen på grundens vänstra sida. 

 
Bild 3.1, Ingång till den intakta källaren.  

 
Bild 3.2, Stensättning längs med sluttning inom området. 
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Bild 3.3, Syrénhäck växande på baksidan av husgrunden med intakt källare. Granen som syns 
till vänster i bild bakom häcken växer ovanpå husgrunden. 

 
Bild 3.4, Husgrund belägen bakom syrénhäcken på bild 3.3. 

 
Bild 3.5, Husgrund, husgrunden på bild 3 ligger utanför bild i övre högra hörnet. 
 
Torp 4 
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Bild 4, Husgrund med spisröse, överväxt med gräs och mossa. Den grova björk som syns till 
vänster i bild växer strax bakom grundens ena hörn. Kortsidan som vätter hitåt sträcker sig 
från vänster om björken mot de två mossbeklädda stubbarna mitt i bilden. Långsidan kan man 
ana genom en färgskiftning i gräset, gräset som växer över den tydligaste biten av långsidan 
har en brun färg gentemot omkringliggande gröna gräset. Den kulla vi ser på bilden är 
spisröset. 

 
Bild 4.1, Kulturpräglad växtlighet intill husgrunden, här i form av fruktträd. 
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Bild 4.2, Ihoprasad stensatt brunn, närbild. 

 
Bild 4.3, Kulturpräglad växtlighet, Syrénbuskage. 
 
Torp 5 
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Bild 5, Källargrund i anslutning till husgrund med spisröse. Husgrunden är enligt denna bild 
belägen ovanför källargrundens bortre kortsida.  

 
Bild 5.1, Husgrund med spisröse. Grundens ena kortsida löper jäms med den liggande 
stocken på bilden. Källargrunden är enligt denna bild belägen utanför bildens nedre vänstra 
hörn. 
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Bild 5.2 Odlingsröse belägen bortanför husgrunden räknat från intilliggande väg. 
 
Torp 6 
 

 
Bild 6, husgrund belägen uppe i sluttning ovanför vägen som går genom torpmiljön.  
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Bild 6.1, Husgrund belägen nedanför husgrunden på bild 6, precis intill vägen. 

 
Bild 6.2, husgrund belägen på motsatt sida väg jämfört med husgrunderna på bild 6 och 6.1. 
här syns ena långsidan på grunden gå tvärs genom bilden (från nedre vänstra hörnet till övre 
högra hörnet) 
 
Torp 7 
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Bild 7, Husgrund i mycket dåligt skick. Denna vaga långsida på grunden var allt som syntes i 
fält. Grundens långsida sträcker sig tvärs genom bilden med en mossbeklädd sten som start 
på den högra sidan av bilden till där den fallna tallens grenar lämnar bilden på vänster sida. 

 
Bild 7.1, Kulturpräglad växtlighet i anslutning till husgrunden, i detta fall ett fruktträd. 
Torp 8 

 
Bild 8, Husgrund, två synliga mossbeklädda stenrader. I bakgrunden ser vi vägen som ligger 
strax intill husgrunden. 
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Bild 8.1, Husgrunden fotograferad ner ifrån vägen. 
 
Torp 9 

 
Bild 9, Husgrund med spisröse beläget närmast vägen inom området. 

 
Bild 9.1, Husgrund utan spisröse. 
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Bild 9.2, Husgrund utan spisröse. På bilden syns grundens kortsida gå från kulturstubben 
närmast i bild till den skarpt kantiga stenen på motsatt sida bilden. Det som syns mellan 
kulturstubbarna är en gjuten platta, tex farstu. 

 
Bild 9.3 Ytterligare husgrund, på bilden ser vi grundens kortsida tydligt till vänster på bilden, 
långsidan som vätter mot kameran är mindre tydlig men långsidan som vätter ner mot sjön är 
betydligt högre över markytan och syns tydligt i bild. Trax vänster om grunden fortsätter 
ytterligare en grund, denna byggd med stenhögar (se följande bild). 
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Bild 9.4, Denna bild visar den husgrund som låg intill föregående husgrund. På bilden kan vi 
ana stenhögarna som tillsammans formar ramen av husgrunden. Bilden är tagen från 
föregående bilds vänstra kortsida och längs med stenhögsgrunden. 
 
Torp 10 

 
Bild 10, Mitt i bild ser vi nedsänkningen i den runda källargrund som finns inom torpmiljön. 
Bilden är tagen så att in-/utgången vätter mot bildens nedre högra hörn. Man kan ana en svag 
”ränna” som fortsätter ut ur bilden. 

 
Bild 10.1, Husgrund med spisröse. Här anar man en svag upphöjning i marken, detta är 
husgrunden. Den lilla hög som man kan ana till höger om enen som växer inpå grunden är 
spisröset. Källargrunden är belägen snett nedåt utanför bildens nedre högra hörn. 
 
 
 
 
 
 
Torp 11 
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Bild 11, Husgrund med spisröse, grunden ena långsida sträcker sig längs med högra sidan på 
bilden nerifrån och upp. Denna grund låg inne i ett buskage av små granar och andra växter 
vilket gjorde den svår att fotografera och otydlig i terrängen. 

  
Bild 11.1, På bilden syns spisröset, tillhörande grunden på föregående bild, överväxt med 
gräs och mossa. 
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Bild 10.2, Bilden visar ett av hörnen på husgrunden i bild 10. 
Torp 12 

 
Bild 12, Husgrund med spisröse. 
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Bild 12.1, Husgrund med spisröse. Bild tagen från motsatt håll mot bil 12. På bilden syns 
vägen gå mellan lämningen och ladugården. Man kan även se hägnaden kring området där 
lämningen är belägen. 
 
Torp 13 

 
Bild 13, Uppskyltad husgrund med spisröse, till höger i bild skymtar resterna av 
källargrunden.  
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Bild 13.1, Källarens ingång. 

 
Bild 13.2, Källaren uppifrån. In-/utgång ligger till höger i bild. 

 
Bild 13.4, Husgrund i dåligt skick. Man kan ana en svag fyrkant av stenar med den bortre 
kortsidan stäckandes mellan busken till höger och den stora kala stenen på bilden. 
 
Torp 14 

 
Bild 14, Intakt uthus med tegeltak, ingången ligger på kortsidan till höger i bild. 
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Bild 14.1, Ladugårdsgrund. Ytterligare två husgrunder och det intakta uthuset med tegeltak är 
belägna till höger om ladugårdsgrunden. 

 
Bild 14.2, Husgrund, hörnsten på ladugårdsgrunden syns i nedre vänstra hörnet. 

 
Bild 14.3, Uthusgrund, här ser man en av långsidorna parallellt med grunden i bild 14.2. 
Kortsidan skymtas parallellt med granarna i bakgrunden. 
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Bild 14.4, Husgrund. Uthuset med intakt tegeltak skymtar till vänster på bilden.  

 
Bild 14.5 uppskyltad husgrund med spisröse. I mitten på bilden kan skymtas en kulle med en 
gran växandes på, detta är spisröset.  

 
Bild 14.6, Uppskyltad husgrund med spisröse, bilden tagen från motsatta håll mot bild 14.5. 
Torp 15 
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Bild 15, uppskyltad husgrund med spisröse överväxt med mossa och gräs.  

 
Bild 15.1 Husgrund.  

 
Bild 15.2, Källare med inrasat tak. Till vänster om denna källare hittar vi husgrunden på bild 
15.1. 
 
Torp 16 
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Bild 16, Husgrund med spisröse, belägen strax intill väg, som på bilden går bakom grunden. 

 
Bild 16.1, visar odlingsytor vid husgrunden. Husgrunden är belägen till vänster om den 
högsta kullen på bilden. 
 
Torp 17 

 
Bild 17, uppskyltad husgrund med spisröse överväxt med gräs och mossa. 
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Torp 18 

 
Bild 18, Husgrund, belägen bredvid väg. Kortet är taget från vägen, till höger om husgrunden 
ligger ännu en husgrund. 

 
Bild 18.1, Husgrund, husgrunden består av stenar formade som en fyrkant med hörnstenar 
och en sten mitt på varje sida. På kortsidan som ligger höger i bild kan man se dessa tre stenar 
som tillsammans bildar en sida. 
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Bild 18.2. Husgrund, bilden visar kortsidan på grunden och en tydlig långsida till höger i 
bilden. Denna grund ligger på andra sidan vägen gentemot de andra två grunderna.  
 
Torp 19 

 
Bild 19, Intakt källare med skorsten.  

 
Bild 19.1, Källare. Fotograferad bakifrån, synlig skorsten. 
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Bild 19.2, insidan av källaren. 

 

Bild 19.3, Material liggandes på golvet i 
källaren. 
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Bild 19.4, Husgrund med spisröse. Bakom husgrunden ligger källaren och som kan 
skymtas till höger på bilden så går en väg förbi området.  

 
Bild 19.5, Gjuten husgrund. Källaren och husgrunden med spisröse ligger utanför bilden 
till vänster. Bilden är tagen från vägen. 
 
Torp 20 
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Bild 20, Uppskyltad husgrund med spisröse. Belägen uppe på en kulle.  

 
Bild 20.1, Överblicksbild tagen från vägen, uppskyltad husgrund med spisröse.  



  
 

50 

BILAGA 3 – Bedömningshjälpmedel 
 
Bedömningshjälpmedel för torplämningar 
Kategoriseringsmedlet är ett hjälpmedel för att bedöma värdet i utökade skötselåtgärder 
för lämningar. 
 
Variabelnivåerna i de olika kategorierna är en fingervisning och från fall till fall kan en 
individuell bedömning behövas. Det vill säga att alla variabler inte uppfylls korrekt för 
alla lämningar, det bör då göras en individuell bedömning av vad som väger tyngst för 
lämningen i fråga och där efter göras ett kategorival. 
 
För miljöer där de olika variabelnivåerna hamnar i olika kategorier (tex lämningsmängd 
kategori 1, storlek kategori 2 och tillgänglighet kategori 3) bör ett mellan värde sättas, i 
exemplet skulle miljön hamna i kategori 2. Om inte alla variabelnivåerna är utspridda 
utan två i samma och en antingen högre eller lägre bör de två i samma kategori följas. 
 
Tabell 1. Kategori, lämningsmängd, Storlek ha, Tillgänglighet meter från väg och terräng 

Kategori Lämningsmängd Storlek ha Tillgänglighet 
meter från väg 

och terräng 
1 1 Endast punkt M: 200- 

Terräng: 
otillgänglig 

2 2-4 0-1 M: 100-200 
Terräng: 

Svår 
3 4-5 1-3 M: 10-100 

Terräng:  
Medel 

4 5- 3- M: Intill väg – 
10 

Terräng: 
Lätt 

 
Variabelförklaring: 
 
Lämningsmängd- Antal lämningar inom miljön, här räknas inte antal odlingsrösen eller 
odlingsytor in. 
 
Storlek- torpmiljöns storlek i hektar. Skalan går från endast en lämning (enstaka punkt) 
till flera lämningar som bildar en miljö.  
 
Tillgänglighet- Avstånd till väg i meter och terrängförhållande (möjligheten att ta sig 
fram till och runt inom miljön, här bör hållas i åtanke att allmänheten skall kunna besöka 
lämningen) 
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BILAGA 4- Kartor över torpmiljöerna och koordinater 
 
 
I följande tabell hittar vi koordinaterna till alla torpmiljöer 
 

Torp nr Koordinat N/E, koordinatsystem 
1 6502422 / 530082 (SWEREF 99 TM) 
2 6502124 / 532002 (SWEREF 99 TM) 
3 6502090 / 534326 (SWEREF 99 TM) 
4 6501832 / 535054 (SWEREF 99 TM) 
5 6501757 / 535974 (SWEREF 99 TM) 
6 6502128 / 537502 (SWEREF 99 TM) 
7 6501663 / 538218 (SWEREF 99 TM) 
8 6504204 / 530980 (SWEREF 99 TM) 
9 6504068 / 529688 (SWEREF 99 TM) 

10 6504960 / 533156 (SWEREF 99 TM) 
11 6506263 / 532770 (SWEREF 99 TM) 
12 6506602 / 532716 (SWEREF 99 TM) 
13 6506979 / 531326 (SWEREF 99 TM) 
14 6501644 / 531753 (SWEREF 99 TM) 
15 6505424 / 534636 (SWEREF 99 TM) 
16 6504209 / 535141 (SWEREF 99 TM) 
17 6504258 / 534967 (SWEREF 99 TM) 
18 6504636 / 535009 (SWEREF 99 TM) 
19 (X/Y) 6504382 / 1492838 
20 6504540 / 544848 (SWEREF 99 TM) 
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BILAGA 5- Jämförelse av FMIS och inventering i fält 
 
 
Torp Beskrivning enligt FMIS Inventering i fält 

1 5 husgrunder, varav två med spisröse 5 tydliga husgrunder, synlig 
trädgård vid husegrunderna med 

kulturpräglad växtlighet. 
2 1 husgrund med spisröse, 1 delvis intakt 

källare.  
1 husgrund med spisröse, 1 

källare. 
3 8 husgrunder. 1 husgrund 

(mangårdsbyggnader) har spisröse och i 
södra kanten ännu intakt källare. 3 
husgrunder har endast mer eller mindre 
otydliga ytterkanter av lagda klumpstenar. 1 
husgrund är ladugård. I nordväst är 2 
husgrunder, varav 1 med äldre karaktär och 
starkt utfallet spisröse, och den andra med 
tegelrester. I nordöst är mindre 
moränförhöjning ca 35x20 m med flera 

8 mycket välbevarade grunder. 
Odlingsrösen. Syrénhäck. 
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källar- eller potatisgropsliknande gropar. 
Moränförhöjningen är beväxt med fruktträd 
och enar. 

4 1 husgrund med spisröse, i stensatt nu 
ihoprasad brunn. Ett 10-tal odlingsrösen och 

nu igenväxta röjda ytor. 

1 grund överväxt med gräs och 
mossa. 1 ihoprasad stensatt 

brunn. 
5 1 husgrund med spisröse, röjda och nu 

igenväxta ytor, 1 källargrund och 15-talet 
mindre oregelbundna odlingsrösen. 

1 husgrund, 1 källargrund och ett 
antal mindre odlingsrösen. 

6 6 husgrunder, varav 1 med spisröse. 6 husgrunder. 3st mindre tydliga, 
3st välbevarade med block 
formationer i en ram.  

7 3 husgrunder, varav 1 med spisröse, 1 
källargrund, 1 osäker husgrund. 

1 husgrund i dåligt skick. 
Kulturpräglad växtlighet. 

8 Parstuga, tillbyggd, ursprungligen mindre 
jaktstuga. 

1 husgrund, två synliga 
stenrader. 

9 5 större husgrunder, 2 husgrunder med 
spisröse. 2 grunder är murade 
ladugårdsbyggnader. 2 husgrunder, varav 1 
med spisröse, har välbevarade, väl lagda 
grunder av tillhuggna stenblock.  

5 välbevarade grunder, varav två 
med spisröse. 

 

10 1 husgrund med spisröse, 1 rund 
källargrund, 1 osäker husgrund.  

Stor tydlig rund källargrund, 
mindre tydlig husgrund med 

spisröse. 
11 Enkelstuga, rödmålad med vita 

fönsterinfattningar 
1 husgrund med spisröse, rester 
av tegel och takpapp. 

12 Plats för, nu riven, enkelstuga. Timrad, 
fodrad, rödmålad och med knuttimrad 
snedtakstillbyggnad 

1 husgrund 

13 1 husgrund med spisröse, 1 ännu intakt 
källare och svaga rester efter ytterligare en 
husgrund.  

2 husgrunder, 1 tydlig och 
uppskyltad och en väldigt dåligt 
bevarad, 1 intakt källare. 

14 1 husgrund med spisröse, 1 större 
ladugårdsgrund, 3 uthusgrunder varav en 
ännu med tegeltak och odlade nu 
igenväxande markytor. 

1 välbevarad ladugårdsgrund, 3 
husgrunder, 1 uthus med ännu 
intakt tegeltak. Kulturpräglad 

växtlighet. 
15 1 husgrund med spisröse och två utan. Välbevarad uppskyltad 

husgrund, välbevarad källare 
med inrasat tak. Ytterligare två 

tydliga husgrunder. 
16 Bestående av husgrund och röjda ytor. Ca 

200 m väst om bebyggelselämningen rinner 
en bäck in vid vilken en hytta (Bynthyttan) 
sannolikt legat. Vid besiktning på platsen 
kunde dock inga indikationer påträffas. 

Dock svåra besiktningsförhållanden (snö 
och is). 

1 husgrund, 1 stor källare(?), 
röjda ytor. 

17 1 husgrund med spisröse. 1 husgrund med spisröse, 
överväxt med mossa. 
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18 1 husgrund med spisröse och 2 utan. 3 husgrunder, 1 med spisröse, 2 
utan 

19 obefintlig i FMIS två husgrunder, 1 gjuten och 1 
stensatt med spisröse. 1 intakt 

källare utan dörr. Kulturpräglad 
växtlighet. 

20 1 husgrund 9x6 m. Övertorvad med 
tegelskärvor i ytan. Beväxt med enbuskage 

och en björk 

1 husgrund 
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BILAGA 6- Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk (RUS) 
 
Riktlinjer för Natur- och kulturmiljövärden 
 

 Holmen ska ha en så heltäckande bild som möjligt 
av natur- och kulturmiljövärden i de egna skogarna. 

 
Riktlinjer för Markberedning 

 Var uppmärksam på att inte skada kultur- och fornminnen. Dessa är i regel 
markerade på traktskiss och med kulturstubbar i terrängen. 

Riktlinjer för Natur- och kulturmiljöhänsyn i återväxtarbete 
Värdefulla kulturmiljöer: 

 Många kulturmiljöer gynnas av att träd huggs bort 
 Återväxtåtgärder inom fornlämningsområde kräver tillstånd av Länsstyrelsen 
 Fornlämningar och kulturminnen får inte skadas. Kontakta Länsstyrelsen redan 

vid traktplanering i områden där fornlämningar påträffas 
 Ta stor hänsyn till miljöns karaktär när du planterar där det finns kulturminnen 
 Plantera inte öppna eller igenväxta kulturmarker som är mindre än 0,5 ha 

Riktlinjer för framtidsbiotoper, naturvärdesträd, döda träd och högstubbar 
 Ställ lägre så kallade kulturstubbar för att markera rågångar, stigar, fångstgropar 

etc. för att skydda dessa från skador 
 Gravar är fasta fornlämningar och får inte skadas. Kontakta arbetsledningen då du 

stöter på fornlämningar 
 Gallra bort träd på och närmast intill husgrunder och boplatser. Friställ gamla 

vårdträd och fruktträd 
 Se till att stengärdesgårdar eller odlingsrösen inte skadas av skogsmaskiner eller 

täcks med ris. Ta bort träd som kan skada gärdesgårdar och rösen 

Riktlinjer för uttag av GROT 
 Kultur- och naturhänsyn som lämnas vid avverkningen värnas 

Riktlinjer för skörd av stubbar 
 Stubbar i anslutning till större block, myrstackar, fornminnen, kulturlämningar, 

stigar och lågor samt tidigare lämnad naturhänsynskördas inte 

Riktlinjer för hänsynskrävande biotoper  
Områden som sköts så att biotopens särart och lövdominans bibehålls: 

 Övergivna torpställen med inägomark, förvildade trädgårdar och fäbodvallar 

Riktlinjer för värdefulla kulturmiljöer och fornminnen 
Sådana områden och objekt som sköts så att kulturmiljövärden bevaras eller förstärks: 

 Kvarnar, sågar och anordningar för flottning vid vattendrag 
 Odlingsrösen, stenmurar och äldre brukningsvägar 
 Tjärframställningsplatser 
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 Slåttermyrar och översilningsängar inklusive dämmen och kanaler 

Områden där körning ska undvikas 
 Kolbottnar och tjärdalar. Kolbottnarna ska inte förrensas, men de större träden kan 

avverkas. I samband med detta markeras ytan med kulturstubbar 
 Gravplatser och fångstgropsystem 
 Slåttermyrar och översilningsängar 
 Renvallar och samevisten 

Riktlinjer för byggande av skogsbilvägar 
 Största möjliga hänsyn ska tas till landskapsbilden, fornlämningar, 

kulturlämningar, nyckelbiotoper och andra naturvärden 
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BILAGA 7- Terrängframkomlighet och terrängförhållande 
 
Tabell 2, Terrängframkomligheten och terrängförhållande till och inom varje torpmiljö. 
Torp 

nr 
Terrängframkomlighet Terrängförhållande 

1 Flacka partier och jämn mark utan inslag av 
block 

Lätt 

2 Backigt, utan inslag av block Medel 
3 Jämn mark utan inslag av block, öppet område Lätt 
4 Svag lutning, utan inslag av block, öppet 

område 
Lätt 

5 Uppåt lutande område, mindre träd och buskar 
kring grund och källare 

Svår 

6 Brant lutning och blockigt i halva området, 
jämn mark halva området  

Svår 

7 Traktorväg genom området, övrigt bergiga 
partier och jämna partier 

Lätt 

8 Ligger mot en berghäll, buskigt kring grunden Medel 
9 Nyavverkat och risigt, öppet område Oåtkomlig 

10 Området inhägnat för hästar med elstängsel, 
kulligt, blött parti som delar av området, öppet 

område 

Oåtkomlig 

11 Snårigt just vid grunden, ligger upphöjt, vägen 
in jämn  

Svår 

12 Inhägnat område med elstängsel för djur, jämn 
mark, öppen yta  

Oåtkomlig 

13 Dikeskant mot väg, jämn mark, öppen yta Lätt 
14 Jämn mark, öppen yta Lätt 
15 Jämn mark, öppen yta Lätt 
16 Svagt backigt område utan inslag av block, 

öppen yta 
Lätt 

17 Snabbast åtkomst över hygge, jämn mark vid 
lämning, öppen yta 

Svår 

18 Jämn mark, öppen yta Lätt 
19 Jämn mark, halva området öppen yta andra 

halvan äldre granskog 
Lätt 

20 Blöt äng mellan lämning och väg, belägen på 
jämn kulle, öppen yta 

medel 

 
 


