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Sammanfattning  
 

Enligt kulturmiljölagen (KML) ska en lämning uppfylla ett antal rekvisit för att kunna 

skyddas som fornlämning. Den 1 januari 2014 infördes ett fjärde rekvisit till de tidigare tre – 

att en lämning inte kan antas vara en fornlämning om den tillkommit 1850 eller senare. Som 

ett tillägg infogades också att länsstyrelsen kan fornlämningsförklara en lämning som antas 

ha tillkommit 1850 eller senare om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värde. Avsikten med att införa tidsgränsen 1850 var enligt regeringens 

proposition1 att förtydliga fornlämningsbegreppet, dvs. definitionen av fornlämning, och att 

tillämpningen skulle bli mer enhetlig. 

I denna rapport redovisas hur länsstyrelserna har tillämpat det nya rekvisitet vid bedömning 

av en lämnings antikvariska status. I fokus står att undersöka på vilka grunder och med vilka 

motiv länsstyrelserna gör bedömningen om lämningen tillkommit före eller efter 1850 samt 

vilka konsekvenser som införandet av 1850-årsgränsen har medfört. I kartläggningen ingår 

även att undersöka i vilken mån länsstyrelserna fattat beslut om fornlämningsförklaring av 

yngre lämningar. Till grund för kartläggningen ligger svaren från samtliga länsstyrelser på en 

enkät, intervjuer med länsstyrelsehandläggare, undersökare och intressenter samt en 

genomgång av beslut fattade av länsstyrelserna under året 2016 enligt 2 kap. 11-13§§ KML. 

 

Slutsatser 

Kartläggningen visar att länsstyrelsernas tillämpning av fornlämningsbegreppet i vissa 

avseenden blivit mer enhetlig. Framför allt har länsstyrelserna ett likartat tillvägagångsätt för 

att göra ett antagande om en lämnings tillkomst där historiska kartor oftast är det primära 

källmaterialet. Fortfarande finns dock skillnader i bedömningen av framför allt svårbedömda 

lämningstyper som kolningsanläggningar och fossil åker. Dessa lämningstyper återfinns 

sällan på kartorna. Skillnaderna i bedömning beror till stor del på olika länsstyrelsers syn på 

de generella rekommendationerna i den s.k. lämningstypslistan2 som ges ut av 

Riksantikvarieämbetet. Avsikten med de generella rekommendationerna är att 

länsstyrelserna ska kunna använda dem som grund för sin bedömning om de inte inom rimlig 

tid finner en källa som de kan basera sitt antagande på. Den tveksamhet som vissa 

länsstyrelser hyser för en del av rekommendationerna beror antingen på att de anser att 

rekommendationer är felaktiga utifrån ett regionalt perspektiv eller för att de principiellt 

invänder mot att lämningar som saknar belägg från före 1850 ändå kan bedömas som 

fornlämning.  

En annan faktor som påverkar möjligheten till en likartad bedömning är tillgång till källor. I 

de län där historiska kartor och uppdaterade kunskapsunderlag saknas har länsstyrelserna 

svårare att bedöma lämningars antikvariska status. Ytterligare en faktor som har viss 

betydelse för länsstyrelsernas bedömning är typ av ärende. Om lämningen berörs av en 

markexploatering görs en mer grundlig genomgång av källor än om lämningen ligger inom 

ett område som är föremål för skogsbruksåtgärder. En konsekvens kan då bli att en lämning 

som i samband med en avverkningsanmälning bedöms som övrig kulturhistorisk lämning 

(ÖKL) vid en markexploatering istället bedöms som fornlämning på grund av att 

                                                      
1 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 43. 
2 Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning, 2014. 



Ett förändrat fornlämningsbegrepp 

 

5 
 

länsstyrelsen då gjort mer efterforskning. 

Såväl handläggare på länsstyrelsen, undersökare som intressenter anser att införandet av 

1850-årsgränsen har inneburit ett förtydligande av fornlämningsbegreppet. Från 

skogsägarhåll anser man sig dock ta samma hänsyn till lämningar oavsett om de är 

fornlämningar eller ÖKL.  

Utifrån länsstyrelsernas utsagor finns det indikationer på att 1850-årsgränsen fått en nästintill 

överordnad roll i förhållande till de övriga tre rekvisiten. Vid länsstyrelsernas bedömning av 

lämningars antikvariska status riskerar tidsgränsens att överskugga de tre andra rekvisiten 

som kräver mer av tolkning och argumentation. Det kan således finnas ett behov att 

tydliggöra relationen mellan 1850-årsgränsen och de tre övriga rekvisiten. 

En försvårande omständighet när det gäller fornlämingsbegreppets tydlighet är att den 

antikvariska status som anges för lämningarna i FMIS inte har uppdaterats efter införandet 

av 1850-årsgränsen. Detta skapar en otydlighet gentemot externa användare. Bristen på 

uppdatering får även juridiska implikationer i och med att fastighetsregistret redovisar 

lämningar som fornlämningar trots att de tydligt är yngre än 1850.  

Enligt länsstyrelsernas svar på enkäten har införandet av 1850-årsgränsen medfört en rad 

olika konsekvenser. Generellt har antalet ärenden ökat, främst beroende på ett ökat 

exploateringstryck och ett ökat antal ansökningar om att använda metallsökare. 

Lagändringen har dock i sig inneburit att fler ärenden berör lämningar som nu måste 

bedömas utifrån om de tillkommit före eller efter 1850. Därtill kommer det ökade antalet 

avverkningsanmälningar som Skogsstyrelsen skickar till länsstyrelserna för bedömning.  

Oavsett ökningen av ärenden har införandet av 1850-årsgränsen inneburit att flera lämningar 

bedömts vara fornlämningar. Tidigare praxis, då bedömningen av sentida lämningar 

baserades på deras kunskaps- och upplevelsevärde, innebar att ett selektivt urval lämningar 

fick status som fornlämning. Numera tenderar istället tillämpningen bli sådan att en lämning 

som antas vara äldre än 1850 med automatik betraktas som fornlämning. 

Lägenhetsbebyggelse är ett tydligt exempel på en lämningstyp där antalet lämningar som 

med införandet av 1850-årsgränsen fått antikvarisk status som fornlämning ökat betydligt. 

I vissa fall har dock införandet av 1850-årsgränsen inneburit en minskning av antalet 

lämningar som bedömts vara fornlämning. Det gäller speciellt i komplexa miljöer som 

industri-, gruv- och bruksmiljöer som innehåller lämningar från ett stor tidsspann. I den mån 

dessa miljöer innehåller lämningar som har tillkommit efter 1850 har dessa numera mist sitt 

skydd.  

Drygt hälften av länsstyrelserna menar att lagändringen medfört att det tar längre tid att 

handlägga ett ärende och att det behövs mer tid för att göra en bedömning av en lämnings 

antikvariska status. Främst rör det sig om det extra moment som studiet av historiska kartor 

innebär. Hur mycket mer tid handläggarna behöver lägga ner för att göra en bedömning 

beror även på deras syn på lämningstypslistans generella rekommendationer, vilket 

kunskapsunderlag de har att tillgå och vilken kompetens de besitter.  

Ytterligare en konsekvens som några länsstyrelser har tagit upp i sina svar på enkäten är att 

kostnaden för arkeologiska insatser ökat. Kostnadsökningen kan bland annat hänföras till att 

länsstyrelserna inför en markexploatering använder arkeologisk utredning som ett sätt att få 

en bedömning av inte bara nyupptäckta fornlämningar utan även redan kända lämningars 

antikvariska status. Även det faktum att fler lämningar bedöms vara fornlämningar kan i sig 

innebära en ökad kostnad för arkeologiska insatser. Exempelvis gäller det 
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markexploateringar som berör de delar av städer som var bebyggda före 1850. Att ingrepp i 

en fornlämning per automatik ska villkoras med någon typ av arkeologisk insats, som vissa 

länsstyrelsehandläggare och undersökare givit uttryck för, kan dock ifrågasättas. Kraven på 

arkeologi bör baseras på fornlämningens kunskapspotential och inte enbart på att den 

uppfyller lagens rekvisit.  

Den granskning som gjordes av länsstyrelsebeslut fattade enligt 2 kap. 12-13§§ KML visade 

att drygt hälften av besluten saknade motivering till på vilka grund länsstyrelsen bedömt att 

de berörda lämningarna är fornlämning. Detta trots att de för många av lämningarna finns 

lättillgänglig information i FMIS. Att besluten ofta saknar motiveringar till varför 

lämningarna bedömts som fornlämning skapar en rättsosäkerhet för den sökande.  

Drygt fyra år efter att lagändringen trädde i kraft har endast nio beslut om  

fornlämningsförklaring av lämningar som mist sitt skydd i samband med lagändringen 

fattats. Orsaken till det låga antalet beslut är dels att uppgiften är nedprioriterad på 

länsstyrelserna, dels att det finns en oro för att processen att fornlämningsförklara en 

lämning är tidskrävande och omständlig. 
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1. Inledning 
 

Den 1 januari 2014 lades ytterligare ett rekvisit till i form av tidsgränsen 1850 för att en 

lämning ska skyddas som fornlämning enligt KML. Avsikten med att införa tidsgränsen var 

enligt regeringens proposition3 att förtydliga fornlämningsbegreppet, dvs. definitionen av 

fornlämning, och att tillämpningen ska bli mer enhetlig. Denna kartläggning syftar till att 

studera om intentionen med lagändringen har uppnåtts och vilka eventuella konsekvenser 

den har medfört. Studien kommer att fokusera på hur länsstyrelserna har tillämpat det nya 

rekvisitet vid bedömning av en lämnings antikvariska status.  

För att en lämning ska vara skyddad som fornlämning enligt 2 kap. 1 § KML ska den 

uppfylla tre rekvisit; den ska vara en lämning efter mänsklig verksamhet under forna tider 

som har tillkommit genom äldre tiders bruk och också vara varaktigt övergiven. Genom 

lagändringen som infördes 1 januari 2014 infogades en ny 1a § som anger att en lämning inte 

kan antas vara en fornlämning om den tillkommit 1850 eller senare. Samma årtal gäller för 

fartygslämningar men avser då förlisningsår. I samma paragraf framgår också att 

länsstyrelsen kan fornlämningsförklara en lämning som antas ha tillkommit 1850 eller senare 

om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

Som varande tillståndsprövande myndighet åligger det länsstyrelserna att bedöma om en 

lämning uppfyller samtliga dessa fyra rekvisit. Om lämningen inte uppfyller samtliga 

rekvisit men är kulturhistoriskt intressant kan den bedömas som en övriga kulturhistorisk 

lämning (ÖKL)4 men åtnjuter då inte skydd enligt KML. Kulturlämningar i skogsmark som 

inte är fornlämningar omfattas av 30 § skogsvårdslagen, vilket betyder att hänsyn måste tas 

till dem i samband med skogsskötsel5.  

Länsstyrelserna gör bedömningar av lämningars antikvariska status, dvs. om den är en 

fornlämning eller en ÖKL, i en mängd olika typer av ärenden. Exempel på ärenden är 

markexploateringar eller skogsbruksåtgärder som ska göras på eller i närheten av en 

lämning. Förutom regelrätta ärenden görs bedömningar även i samband med olika typer av 

samråd och telefonförfrågningar. För att få en uppfattning om den totala mängden 

bedömningar som länsstyrelserna gör av lämningars antikvariska status ställdes frågan till de 

fyra länsstyrelserna som intervjuades inom ramen för denna studie om de kunde göra en grov 

uppskattning av antalet per år. Handläggarna vid Örebros länsstyrelse skattade antalet 

fornlämningsärenden till ca 800 och av dessa leder 10–15 procent till ett beslut enligt KML. 

Därtill tillkommer alla samråd och telefonförfrågningar. Länsstyrelsehandläggarna i 

Stockholm beräknade att de hade drygt 900 beslutade ärenden 2017 och tillsammans med 

alla telefonsamtal och ca 300 internyttranden skulle den totala siffran bli runt 3 000. Många 

av dessa berör lämningar som inte behöver bedömas utifrån 1850-årsgränsen, men den totala 

siffran ger ändå en bild över den stora mängd lämningar som länsstyrelsernas handläggare 

ofta snabbt måste bedöma om de är fornlämningar eller inte.  

 

 

                                                      
3 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 43. 
4 Övrig kulturhistorisk lämning används som benämning på de kulturhistoriskt intressanta lämningar som inte är 
fornlämningar och som registreras i det nationella fornminnesinformationssystem FMIS. 
5 30 § skogsvårdslagen (1979:429). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Regeringen intention med införandet av 1850-årsgränsen var som tidigare nämnts att 

förtydliga vad som är en fornlämning och bidra till att göra tillämpningen mer enhetlig. 

Samtidigt skulle lagändring inte innebära någon väsentlig förändring avseende principerna 

för vilka lämningar som betraktas som fornlämningar. Några föreskrifter eller allmänna råd 

för hur länsstyrelserna ska handlägga ärenden som berör lämningar för att uppnå en större 

enhetlighet i bedömningen har ännu inte tagit fram av Riksantikvarieämbetet. 

Tolkningsutrymmet för tillämpningen av 1850-årsgränsen är därför relativt stort.  

 

Syftet med denna kartläggning är att studera hur länsstyrelserna har tillämpat det nya 

rekvisitet 1850 vid bedömning av en lämnings antikvariska status. Syftet är inte att bedöma 

om länsstyrelsernas bedömningar är korrekta eller inte utan fokus är att undersöka på vilka 

grunder och med vilka motiv länsstyrelserna gör bedömningar av om en lämning tillkommit 

före eller efter 1850. Vidare studera vilka konsekvenser som enligt länsstyrelserna egen 

utsago införandet av 1850-årsgränsen har medfört. I kartläggningen ingår även att undersöka 

i vilken mån länsstyrelserna de facto fattat beslut om fornlämningsförklaring av lämningar 

som är yngre än 1850.  

 

Huvudsaklig målgrupp för rapporten är länsstyrelserna. Kartläggningen är tänkt att ge en 

nationell översikt över länsstyrelsernas tillämpning av 1850-årsgränsen samt fungera som ett 

underlag för diskussioner kring bedömning av lämningar utifrån lagens rekvisit.   

 

Följande frågor ska belysas; 

 

 Har lagändringen medfört att länsstyrelsernas bedömning av lämningar blivit mer 

enhetlig? Om inte varför?  

 

 Har lagändringen medfört att fornlämningsbegreppet blivit tydligare? 

 

 Har införandet av 1850-årsgränsen fått konsekvenser för länsstyrelserna? Om ja, 

vilka och vad är orsaken? 

 

 Har länsstyrelsen utnyttjat möjligheten enligt den nya lagstiftningen att 

fornlämningsförklara lämningar, dvs. lämningar som är yngre än 1850? Om inte, vad 

är orsaken? 

 

1.1.1 Avgränsningar 

Studien kommer inte att inbegripa länsstyrelserna tillämpning av de övriga tre rekvisiteten 

(forna tider, varaktigt övergiven och äldre tiders bruk) utan fokusera på 1850-årsgränsen.  

 

1.2 Metod, material och genomförande 

För att studera länsstyrelsernas tillämpning av 1850-årsgränsen och på vilka grunder 

länsstyrelserna baserat sina antaganden om lämningars tillkomst har ett antal olika metoder 

och material använts. Den primära källan till kartläggningen är en enkät som skickats ut till 

samtliga länsstyrelser. Svaren från dessa har sedan fördjupats vid intervjuerna av 

handläggare från fyra länsstyrelser. Som ett kompletterande material har en granskning 
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genomförts av beslut som länsstyrelserna fattat enligt 2 kap. KML och som berör ingrepp i 

fornlämning respektive fornlämningsförklaring.   

  

1.2.1 Länsstyrelsebeslut 

En granskning har genomförts av tre olika typer av beslut som fattats av länsstyrelserna. En 

närmare redovisning av granskningen återfinns i bilaga 1.  

 De 368 beslut från 2016 som fattats av 20 länsstyrelser enligt 2 kap. 12-13§§ KML. 

Både beslut med villkor om arkeologiska insatser och de som innebär tillstånd till 

ingrepp utan villkor om arkeologiska insatser. Ingreppen i dessa fall kan vara 

antingen ett markingrepp eller skogsbruksåtgärder. Granskningen fokuserade på de 

beslut som rörde lämningstyper som kan ha tillkommit både före och efter 1850. 

Avsikten med granskningen var att undersöka på vilka grunder länsstyrelserna 

bedömt att de lämningar som besluten berör är fornlämningar. Granskningen har 

bäring på frågan om länsstyrelserna tillämpar 1850-årsgränsen på ett enhetligt sätt. 

 Granskningen omfattade också de beslut som länsstyrelserna 2016 fattade enligt 2 

kap. 11§ KML och som innebär att en arkeologisk utredning ska genomföras. För 

dessa beslut var fokus på de 58 som berör kända lämningar som kan ha tillkommit 

både före och efter 1850. Motivet till granskningen var att undersöka om 

länsstyrelserna förändrat vad en undersökare ska utföra inom ramen för en 

arkeologisk utredning på grund av 1850-årsgränsen. Granskningen är ett underlag till 

frågan om eventuella konsekvenser av lagändringen.  

 För att undersöka om länsstyrelserna har utnyttjat möjligheten att 

fornlämningsförklara yngre lämningar gjordes en sökning i det nationella 

fornminnesinformationssystem, FMIS. Sammanlagt nio beslut fattade av fyra 

länsstyrelser finns registrerade i FMIS.  

 

1.2.2 Enkät  

En enkät skickades ut till länsstyrelsernas kulturmiljöfunktion och svar inkom från samtliga 

21 (se bilaga 2). Syftet med enkäten var att få en bild av hur och på vilka grunder 

länsstyrelserna gör bedömningar av lämningars tillkomst samt om de anser att lagändringen 

medfört några konsekvenser. I enkäten ingick även frågor om länsstyrelsernas erfarenhet av 

att fornlämningsförklara yngre lämningar.  

 

1.2.3 Intervjuer 

Utifrån svaren på enkäten valdes fyra länsstyrelser ut för intervju6. Vid urvalet eftersträvades 

att intervjua länsstyrelser som svarat olika på både de frågor som rör bedömning av 

lämningars antikvariska status och konsekvenser av införandet av lagändringen.  

För att få en bild av om och i sådant fall på vilket sätt genomförandet av arkeologiska 

utredningar förändrats efter införandet av 1850-årsgränsen intervjuades två undersökare. Ett 

urvalskriterium vid valet av undersökare var att de under 2017 ska ha utfört arkeologiska 

utredningar i minst två olika län. Detta för att kunna fånga eventuella skillnader i 

beställningen från olika länsstyrelser. De två valda undersökarna representerade dessutom 

                                                      
6 Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Örebro och Värmland. 
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två olika organisationsformer; den ena är en privat firma som består av en person, den andra 

en statlig institution med många anställda7. 

Förutom länsstyrelser och undersökare intervjuades även två intressenter; LRF och 

Skogsindustrierna. Dessa valdes ut utifrån att de besvarat Kulturmiljöutredningens enkät 

”Hur ska kulturmiljöområdet utvecklas?”. I sina enkätsvar förde de fram att skyddet av 

områden med många fornlämningar utgör ett omfattande brukningshinder, särskilt för 

skogsbruket. Därför efterlyser de en tydligare värdering och prioritering av olika typer av 

skyddade kulturmiljöobjekt8. Intervjun med dessa två intressenter fokuserade på om och i 

sådant fall på vilket sätt intentionen med lagändringen har uppnåtts, dvs. om definitionen av 

fornlämning blivit tydligare och om tillämpningen nu är mer enhetlig. Vid intervjun med 

LRF deltog även en representant från skogsägarföreningen Mellanskog. 

 

1.3 Disposition 

Kartläggningen är uppdelad i tre kapitel. I kapitel 2 Bakgrund redogörs för den process som 

föregick lagändringen, dvs. de förslag som lades fram av den statliga 

Kulturmiljöutredningen, remissinstansernas synpunkter och regeringens proposition med 

förslag på lagändringar. I kapitlet redogörs också för vilka åtgärder som framför allt 

Riksantikvarieämbetet genomförde efter införandet av 1850-årsgränsen i form av föreskrifter 

för fornlämningsförklaring och vägledningar samt informationsinsatser i FMIS. Kapitel 

avslutas med en tillbakablick på utvecklingen av fornlämningsbegreppet och den 

antikvariska praxisen från 1970-talet och fram till lagändringen. 

Empirin från det insamlade materialet och intervjuerna redovisas i de kommande tre 

kapitlen. I kapitel 3 Länsstyrelsernas tillämpning av 1850-årsgränsen behandlas hur och på 

vilka grunder länsstyrelserna bedömer lämningars antikvariska status. Därefter följer i 

kapitel 4 Konsekvenser av lagändringen en redogörelse för de konsekvenser som enligt 

länsstyrelserna lagändringen har medfört. I kapitel 5 Länsstyrelsernas möjlighet att 

fornlämningsförklara yngre lämningar redovisar länsstyrelsernas erfarenheter och 

synpunkter på möjligheten att fornlämningsförklara yngre lämningar. 

I det avslutande kapitel 6 Ett förändrat fornlämningsbegrepp – diskussion och slutsatser görs 

en analys av det som framkommit i det föregående kapitlet. Analysen fokuserar på om och i 

sådant fall på vilket sätt lagstiftarens intention med lagändringen, dvs. om 

fornlämningsbegreppet blivit tydligare och om tillämpningen blivit mer enhetlig, uppnåtts. 

Studiens resultat sammanfattas avslutningsvis i ett antal slutsatser.  

  

                                                      
7 Kraka kulturmiljö och Arkeologerna i Linköping. 
8 Kulturmiljöarbete i en ny tid, 2012 s. 113 – 117. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel görs en bakgrundsteckning till vad som föregick lagändringen och vilka 

åtgärder som framför allt Riksantikvarieämbetet genomförde efter införandet av 1850-

årsgränsen. För att förstå vilken påverkan lagändringen har haft för den antikvariska praxisen 

avslutas avsnittet med en tillbakablick på fornlämningsbegreppets utveckling från 1970-talet 

och fram till lagändringen 1 januari 2014.  

 

2.1 Bakgrunden till lagändringen 

År 2011 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över 

lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet9. I direktivet till utredningen 

angavs att tillämpningen av fornlämningsbegreppet i vissa sammanhang upplevs som 

otydligt. Utredaren skulle därför pröva olika möjligheter till regelförenkling och ökad 

tydlighet. Det framgår dock inte på vilka grunder regeringen ansåg att 

fornlämningsbegreppet var otydligt. 

 

2.1.1 Kulturmiljöutredningen10 

Bristen i tydlighet var enligt Kulturmiljöutredningen vad som åsyftas med rekvisitet forna 

tider. Utifrån tidigare förarbeten och lag har rekvisitet tolkats och tillämpats i vid bemärkelse 

och inte inneburit en tydlig tidsangivelse. Mot den bakgrunden ansåg utredningen att 

fornlämningsbegreppet, dvs. definitionen av fornlämning, borde inrymma ett åldersrekvisit 

med bestämt innehåll. Förslaget som utredningen lade fram var att endast lämningar som 

kunde antas ha tillkommit före 1750 skulle ha ett allmänt skydd som fornlämning. Vad 

gällde skeppsvrak sattes gränsen för ett antagande om förlisning till 1900. Yngre lämningar, 

dvs. från 1750 och senare, skulle enligt förslaget kunna förklaras som fornlämning om de 

hade ett högt kulturhistoriskt värde. Utredningen föreslog vidare att med införandet av en 

exakt tidsgräns kunde rekvisiten forna tider och äldre tiders bruk tas bort.  

Avgränsningen till 1750 bedömdes som kulturhistoriskt motiverad och motsvara den 

dåvarande tillämpningen. 1700-talets mitt utgjorde enligt utredningen en gräns som 

markerade upptakten till stora omvandlingar av det agrara samhället och begynnelsen av den 

industriella utvecklingen. En gräns vid 1750 innebar att fornlämningsbegreppet tydligt skulle 

komma att omfatta lämningar från det förindustriella samhället.  

Inom ramen för utredningen gjordes en kartläggning av vilka intressekonflikter som kunde 

finnas mellan skyddet och brukandet av kulturmiljöer. Länsstyrelserna upplevde att 

konflikterna vad gäller fornlämningar var begränsade. Företrädarna för 

markägarorganisationer ansåg däremot att det fanns tydliga konflikter. I områden med 

mycket fornlämningar medförde skyddet enligt dem ett omfattande brukningshinder, särskilt 

för skogsbruket. Tydligare värdering och prioritering av olika typer av skyddade 

kulturmiljöer efterlystes och ett system som är mer förutsägbart och rättssäkert. 

Förslaget till förändringen av fornlämningsbegreppet skickades ut på remiss och en stor 

grupp av remissinstanserna delade utredningens uppfattning att fornlämningsbegreppet 

                                                      
9 Kommittédirektiv Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet. 
10 Kulturmiljöarbete i en ny tid, 2012.  
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behövde förtydligas11. Däremot ansåg många att utredningens förslag om en tidsgräns till 

1750 inte var rimlig utifrån ett kulturhistoriskt och praktiskt perspektiv. Flera remissinstanser 

menade att tidsgränsen borde vara ett senare årtal. Riksantikvarieämbetet avstyrkte förslaget 

om en tidsgräns och ansåg att lagtexten istället borde utformas så att endast ett urval av 

lämningar skyddas. Detta skulle kunna uppnås genom ett bemyndigande från regeringen att 

föreskriva vilka typer av lämningar som ska vara fornlämningar. 

 

2.1.2 Propositionen Kulturmiljöns mångfald 12 

I propositionen som regeringen lade fram 2013 betonas vikten av att definitionen av vad som 

är en fornlämning förtydligas och att lagen bör förändras så att tillämpningen blir mer 

enhetlig. Enligt regeringen borde ett förtydligande av fornlämningsbegreppet uppfylla vissa 

centrala kriterier; vara hållbar i ett långt tidsperspektiv, ge utrymme för den antikvariska 

praktikens utveckling i samklang med den vetenskapliga forskningen och skapa 

förutsättningar för tydlighet och rättssäkerhet i tillämpningen. Samtidigt fick inte en 

lagändring innebära någon väsentlig förändring avseende principerna för vilka lämningar 

som betraktas som fornlämningar.  

För att öka tydligheten och i förlängningen rättssäkerheten föreslog regeringen därför att en 

tidsgräns införs i lagen. Lagens tillämpning och långsiktiga påverkan på markanvändningen 

skulle då bli mer förutsebar. Baserat på den statliga utredningens kartläggning och de 

remissvar som lämnats ansåg regeringen att 1850 var en lämplig tidsgräns. Skälen till valet 

av just 1850 angavs vara att då inleddes på allvar omvandling från ett traditionellt, agrart och 

ruralt till ett sekulärt, industriellt och urbant samhälle. En tidsgräns vid 1800-talets mitt var 

enligt regeringen väl förenlig med tillämpningen av lagstiftningen och ytterst få lämningar 

som tillkommit 1850 eller senare torde betraktas som fornlämningar. Vidare menade 

regeringen att tidsgränsen inte borde medföra några större dateringsproblem, dvs. att det inte 

borde vara svårt att avgöra en lämnings ålder.13 

 

Av propositionen framgår också att regeringen ansåg att det är viktigt att den antikvariska 

bedömningen av fornlämning fortsätter i samma form och enligt samma principer som 

tidigare. Uttalandet kan tolkas som att avsikten var att antalet fornlämningar varken ska bli 

fler eller färre. Att rekvisitet forna tider trots införandet av 1850 skulle vara kvar i lagen 

beror på att regeringen inte ville ändra grunden för tillämpningen av fornlämningsbegreppet. 

Uttrycket forna tider ska inte ses som tidsangivande utan innefattar ett tolkningsutrymme 

som medger en differentierad syn på vilken ålder som svarar mot olika kategorier av 

lämningar. När frågan om en lämning kan antas ha tillkommit 1850 eller senare var det 

enligt regeringen särskilt angeläget att bedöma om det verkligen finns skäl att anta att den 

har tillkommit under vad som kan betraktas som forna tider.14 

 

I likhet med vad som föreslogs i Kulturmiljöutredningen ville regeringen göra det möjligt att 

skydda yngre kulturhistoriskt värdefulla lämningar som fornlämningar genom att 

länsstyrelserna ska kunna fornlämningsförklara en lämning efter fartyg som förlist eller en 

lämning som tillkommit 1850 eller senare. De särskilda skäl som krävs kan exempelvis vara 

                                                      
11 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 42-43. 
12 Kulturmiljöns mångfald, 2013. 
13 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 44-45. 
14 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 45-46. 
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att lämningen ingår i ett betydelsefullt kulturhistoriskt sammanhang eller kan ge viktig 

kunskap som kompletterar skriftliga källor. 

  

Samtliga av ovanstående förslag till lagändringar genomfördes i och med att den nya 

kulturmiljölagen trädde i kraft 1 januari 2014.  

 

2.2 Åtgärder efter lagändringen 

Efter lagens införande genomförde Riksantikvarieämbetet ett antal insatser för att underlätta 

tillämpningen av den nya lagen. En vägledning för tillämpningen av fornlämningsbegreppet 

togs fram 2014 och samtidigt kompletterades den s.k. lämningstypslistan15, även den en 

vägledningen, med generella rekommendationer för de lämningar som kan ha tillkommit 

från både före och efter 1850. Beskrivningarna av lämningarna i det nationella 

fornminnesinformationssystem, FMIS, försågs med en upplysningstext. Avseende 

fornlämningsförklaring har föreskrifter och en vägledning tagits fram. För att hantera den 

nya lagstiftningen har även Skogsstyrelsen tagit fram en vägledning i form av en rutin. 

Rutinen beskriver hur Skogsstyrelsens konsulenter ska hantera avverkningsanmälningar som 

berör lämningar som kan antas ha tillkommit både före och efter 1850. 

 

2.2.1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och vägledning 

Riksantikvarieämbetet har gett ut föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsernas 

tillämpning av fornlämningsförklaring16.  Dessa trädde i kraft 1 juli 2016. Enligt 2 kap. 1a § 

KML ska det föreligga särskilda skäl för att en lämning som är tillkommen senare än 1850 

ska kunna förklaras som fornlämning. De särskilda skälen ska vara att lämningen har ett högt 

kulturhistoriskt värde. I föreskrifternas 3 § förtydligas att länsstyrelsen vid bedömningen av 

en lämnings kulturhistoriska värde ska utgå från dess potential som källa för att utvinna eller 

förmedla kunskap om lämningen och dess kulturhistoriska sammanhang.17 Av föreskrifternas 

4 § framgår också att ett ärende om fornlämningsförklaring bara kan initieras av 

länsstyrelsen.  

 

Av Riksantikvarieämbetets vägledning till fornlämningsförklaring18 framgår att 

länsstyrelsens beslut kan omfatta flera lämningar av samma typ, exempelvis milstolpar, eller 

flera olika typer av lämningar, exempelvis lämningar kring ett vattendrag. Beslutet ska också 

ange på vilket sätt och i vilken grad lämningen bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 

 

Några föreskrifter eller allmänna råd finns inte för tillämpningen av fornlämningsbegreppet. 

Däremot finns en vägledningen som togs fram 2014.19 Grunden för Riksantikvarieämbetets 

vägledning angående vilka lämningar som bör bedömas som fornlämning är 

lämningstypslistan. Införandet av 1850-årsgränsen innebar ett problem i och med att det 

finns fler än 100 lämningstyper som kan antas ha tillkommit både före och efter 1850. Dessa 

lämningstyper försågs i lämningstypslistan med en generell rekommendation avseende 

lämningens antikvariska bedömning. Avsikten är att länsstyrelserna i de fall där det inte går 

att göra ett antagande inom rimlig tid för om en lämning tillkommit före eller efter 1850 ska 

de kunna falla tillbaka på den generella rekommendationen för lämningstypen.  

                                                      
15 Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning, 2014. 
16 KRFS 2016:1. 
173 §, KRFS 2016:1. 
18 Fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1a § kulturmiljölagen, 2016. 
19 Fornlämningsbegreppet. För tillämpning av 2 kap. 1 och 1a§§ kulturmiljölagen, 2014. 
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I vägledningen till fornlämningsbegreppet anges att ett antagande av när en lämning har 

tillkommit är en antikvarisk bedömning som endast kan göras av länsstyrelserna och 

Riksantikvarieämbetet. Andra myndigheter som Skogsstyrelsen och kommunerna kan göra 

preliminära antaganden men råder det osäkerhet i det enskilda fallet bör länsstyrelserna 

kontaktas. Rekommendationen för att efterforska en lämnings tillkomsttid bör enligt 

vägledningen ligga på en rimlig nivå, exemplifierat som skrivna källor och kartmaterial, 

samt historiska, kulturgeografiska eller arkeologiska kunskaper och metoder. 

 

2.2.2 Fornminnesinformationssystem FMIS 

I Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, FMIS, finns information 

om idag kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. I 

beskrivningen till en lämning finns även en angivelse av lämningens antikvariska 

bedömning, dvs. om lämningen bedöms som fornlämning eller övrig kulturhistorisk 

lämning20. Bedömningen är dock inte juridiskt bindande21. Införandet av 1850-årsgränsen 

har inneburit att den antikvariska bedömningen av de drygt 100 lämningstyper som kan ha 

tillkommit både före och efter 1850 kan vara felaktig. I och med att det inte fanns någon 

möjlighet att uppdatera informationen i samband med införandet av lagändringen har alla 

lämningar av de aktuella lämningstyperna försetts med en röd informationstext ”Viktig 

information! Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen”. 

 

Riksantikvarieämbetet har en skyldighet att lämna uppgifter om alla fornlämningar och viss 

annan kulturhistorisk information (exempelvis Minnesmärken och Bebyggelselämningar 

med kulturhistoriskt namn) till Lantmäteriet som infogar uppgifterna i fastighetsregistret22. I 

fastighetskartan redovisas alla fornlämningar med en geometri och symbol i form av ett run-

R eller ett run-R i parantes, beroende på om de är synliga ovan mark eller inte. I och med att 

ingen uppdatering har gjorts angående den antikvariska bedömningen för de dryga 100 

lämningstyperna finns det en uppenbar risk att vissa uppgifter i fastighetsregistret och på 

fastighetskartan är felaktiga.  

 

2.2.3 Skogsstyrelsens rutin 

Skogsstyrelsen har tagit fram en rutin för handläggning av avverkningsanmälningar som rör 

kulturhistoriska lämningar.23 Enligt den ska deras konsulenter kontrollera i FMIS och Skog 

& Historia 24om en lämning har tillkommit före eller efter 1850. Om tillkomstår saknas ska 

Riksantikvarieämbetets rekommendation i lämningstypslistan följas. Om rekommendationen 

är fornlämning ska avverkningsanmälan skickas till länsstyrelsen och om rekommendationen 

är ÖKL ska den hanteras av konsulenten. I rutinen omnämns att det kan förekomma 

regionala variationer. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan då komma överens om att en 

viss lämningstyp ska skickas till länsstyrelsen även om lämningstypslistans rekommendation 

är ÖKL. 

 

                                                      
20 Förutom den antikvariska bedömningen Fornlämning och Övrig kulturhistorisk lämning finns också begreppen 
Bevakningsobjekt, Ej kulturhistorisk lämning, Förstörd, Geofysisk observation, Undersökt och borttagen och 
Uppgift om. 
21 https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/for-yrkesanvandare/att-anvanda-informationen/. 
22 FMIS och fastighetskartan, 2014. 
23 Rutin – handläggning av avverkningsärenden som berör kulturhistoriska lämningar, 2016. 
24 Skogsstyrelsens digitala handläggarstöd Navet innehåller uppgifter och forn- och kulturlämningar i skiktet 

”Skog & Historia”. 
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2.3 Fornlämningsbegreppets utveckling och antikvariska praxis från 1970-
talet och framåt  

Fornlämningsbegreppets utveckling hör nära samman med fornminnesinventeringen som 

startade 1938. Inför revideringen av ekonomiska kartan 1974 fördes diskussioner inom 

Riksantikvarieämbetet om att utvidga registreringen av fornlämningar vid de kommande 

inventeringarna25. Utfallet av diskussionerna blev att vissa lämningstyper som exempelvis 

övergivna by- och gårdstomter, stensträngar av förhistorisk typ och primitiv 

järnframställning som tidigare inte hade ansetts vara fornlämning nu bedömdes vara 

fornlämning26. 

 

Under 1970-talet och framför allt under de omfattande inventeringarna under 1980-talet 

vidgades inventeringen från att varit främst inriktad på traditionella fornlämningstyper till en 

mera allmän och bredare inventering av kulturlandskapets innehåll. Det fick till följd att 

antalet kategorier av både fornlämning och andra kulturlämningar ökade27. På 1990-talet var 

det framför allt lämningar från historisk tid som stod för den stora ökningen. Som exempel 

kan nämnas lämningar knutna till bergs- och metallhantering, lämningar efter småskalig 

industriell verksamhet såsom tjärframställningsplatser, ålderdomlig åkermark osv. 

 

Den stora ökningen registrerade kulturlämningar ledde till en diskussion om vad som skulle 

anses vara en fornlämning. Även om lämningarna uppfyllde lagens tre rekvisit för 

fornlämning ansågs det orimligt att betrakta alla exempelvis kolbottnar som fornlämning. 

Samtidigt fanns en tendens till regionala skillnader i bedömningen av vissa lämningstypers 

antikvariska status. En bakomliggande orsak till detta var länsstyrelsereformen som infördes 

1976 och som innebar att länsstyrelserna själva kunde besluta om vilka typer av 

kulturlämningar som skulle bedömas som fornlämning28 

 

Att fornlämningsbegreppet blev allt mer divergerat med selektiva urval i vissa 

lämningskategorier uppfattade Riksantikvarieämbetet som problematiskt. I en förhoppning 

om att alla aktörer inom kulturmiljövårdens skulle hantera fornlämningsbegreppet så 

enhetligt som möjligt introducerade Riksantikvarieämbetet ett antal s.k. värderingskriterier 

som inte finns omnämnda i KML29. Värderingskriterierna skulle i första hand användas vid 

bedömning av de lämningskategorier och typer där ett selektivt fornlämningsbegrepp var 

aktuellt, dvs. att endast vissa lämningar inom en kategori eller typ bedömdes som 

fornlämning. 

 

Det primära värderingskriteriet var lämningens preparatsvärde eller vetenskapliga värde, 

därefter dess upplevelsevärde eller pedagogiska värde. Förutom dessa två värderingskriterier 

fanns kompletterande värdekriterier av kvantitativ och kvalitativ art såsom frekvens, 

förekomst av andra kompletterande källor, miljösammanhang. Exempel på lämningstyper 

som skulle hanteras inom ramen för ett selektivt fornlämningsbegrepp var fossil åker och 

röjningsröseområden, bebyggelselämningslämningar såsom övergivna torp- och 

fäbodsställen, kommunikationslämningar såsom vägar, broar och väghållningsstenar. 

                                                      
25 Lundberg m fl, 1973. 
26 Protokollsutdrag Fornminnesinventeringens sammanträde 1974. 
27 Jensen, 1993, s. 59. 
28 Jensen, 2006, s. 44-45. 
29 Jensen, 1993, s. 59-66. 
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Trots införandet av värderingskriterierna visade Riksantikvarieämbetets granskning av 

tillämpningen av fornlämningsbegreppet på regionala skillnader i bedömningen av bland 

annat by-och gårdstomter, torp och fäbodar30. Rekommendationen från 

Riksantikvarieämbetet var att bebyggelse tillkommen före eller under 1700-talets andra hälft 

skulle bedömas som fornlämning. Tidsgränsen valdes med tanke på att 

storskiftesförordningarna från mitten av 1700-talet inledde en period med flera stora 

förändringar som i hög grad kom att omforma det agrara landskapet och dess bebyggelse. 

 

I början av 2000-talet sjösattes det digitala nationella fornminnesinformationssystemet 

FMIS. I samband med det publicerades den första lämningstypslistan som innehöll en 

beskrivning av olika lämningstyper och en rekommendation till antikvarisk bedömning för 

varje lämningstyp. 

 

Eftersom ett selektivt fornlämningsbegrepp inte har stöd i KML tog Riksantikvarieämbetet 

2005 fram ett förslag till förändrad praxis för antikvarisk bedömning som skickades på 

remiss till samtliga länsstyrelser, Statens maritima museer och Lantmäteriet31. De 

lämningstyper som förslaget framför allt berörde var de s.k. sentida lämningarna. Förslaget 

innebar bland annat att lägenhetsbebyggelse och lämningar efter tjärframställning och 

kolmilor skulle bedömas som fornlämning i och med att de uppfyller lagens tre rekvisit. 

Vidare att kulturlager på kontinuerligt bebyggda by- och gårdstomter och fäbodar skulle 

klassificeras som fornlämning i likhet med stadslager. För att uppfylla rekvisiten äldre tiders 

bruk och forna tider krävdes dock att byn eller gården skulle ha belägg från tiden före laga 

skifte eller tidigare. Även avseende stadslager föreslogs en utökning så att stadslager med 

belägg från början av 1800-talet eller tidigare skulle betraktas som fornlämning. 

 

I sina remissvar uttryckte flera länsstyrelser att förslaget i princip var en logisk och riktig 

utveckling av fornlämningsbegreppet32. Trots det avstyrkte flertalet länsstyrelser förslaget 

och menade att fornlämningsbegreppet riskerade att urholkas om mängden fornlämningar 

mångdubblades. Med hänvisning till propositionen1987/88:10433 där regeringen poängterar 

att det är av stor betydelse att fornlämningsbegreppet är väl förankrat i allmänhetens 

medvetande, ifrågasatte flera länsstyrelser om förslaget var förenligt med lagen och dess 

syfte. Länsstyrelserna menade också att ärendemängden skulle komma att mångdubblas och 

att en ökad arbetsbelastning i praktiken skulle innebära en försämring av skyddet för 

fornlämningar. Utifrån de synpunkter som framfördes i remissvaren valde 

Riksantikvarieämbetet att avvakta med att ändra praxis för fornlämningsbegreppet.  

 

Ovanstående tillbakablick visar att fornlämningsbegreppet sedan mitten av 1970-talet har 

utvecklats och kommit att inbegripa en rad nya lämningstyper. Att så också skulle ske angav 

regeringen i propositionen 1987/88:104 som skäl till rekvisitens generella karaktär34. En 

konsekvens blev dock att vissa lämningstyper kom att omfatta stora mängder fornlämningar 

med en stor spännvidd i ålder. För att hantera detta förespråkade Riksantikvarieämbetet en 

selektiv tillämpning som grundade sig i en värdering av lämningens informations- och 

upplevelsevärde. Detta ledde dock till regionala skillnader och att fornlämningsbegreppet 

                                                      
30 PM, 1994. 
31 Remiss avseende förslag till förändrad praxis av antikvarisk bedömning vid registrering i 
fornminnesregistret/FMIS, 2005. 
32 Vägledning för tolkning av fornlämningsbegreppet, 2006. 
33 Kulturmiljövård, 1988, s. 35. 
34 Kulturmiljövård, 1988, s. 35. 
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uppfattades som otydligt i och med att lämningar av en viss typ ibland var fornlämning och 

ibland inte. Det är mot den bakgrunden som regeringens direktiv till Kulturmiljöutredningen 

ska läsas.  
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3. Länsstyrelsens tillämpning av 1850-

årsgränsen 
 

I detta kapitel redogörs för på vilka grund länsstyrelserna gör ett antagande om en lämning 

har tillkommit före eller efter 1850 samt vilka källor och metoder som används. Frågor som 

också belyses i detta kapitel är om länsstyrelserna infört några nya rutiner eller utformat 

någon ny praxis för bedömning av lämningars antikvariska status. Vidare undersöks vilka 

lämningstyper som länsstyrelserna uppfattar som svåra att anta tillkomst för. Kapitlet 

avslutas med länsstyrelsernas respektive intressenternas syn på om definitionen av 

fornlämnings blivit tydligare och om länsstyrelsernas hantering och bedömning av lämningar 

blivit mer enhetlig. 

Den empiri som redovisas i kapitlet baseras på svaren på enkäten till länsstyrelser, en 

genomgång av de beslut som länsstyrelserna fattat 2016 enligt 2 kap. 11§ och 12-13§§ KML, 

samt intervjuer med länsstyrelsehandläggare, arkeologiska undersökare och de två externa 

intressenterna. 

 

3.1 Grunderna för länsstyrelsernas bedömning 

Länsstyrelserna gör bedömningar av lämningars antikvariska status i en rad olika typer av 

ärenden, bland annat ärenden om planer, bygglov, skog och fastighetsbildning. Som svar på 

enkäten uppger samtliga länsstyrelser utom en att de använder en rad olika källmaterial och 

tillvägagångssätt för att fastställa antikvarisk status (se figur 1). Femton länsstyrelser svarar 

att de försöker fastställa antikvarisk status på samma sätt och med samma källmaterial 

oavsett typ av ärende. Vissa länsstyrelser som länsstyrelserna i Östergötland, Kronoberg och 

Västra Götaland använder något fler källmaterial när det gäller skogsbruksärenden. 

Vid intervjuerna svarade handläggarna på de fyra tidigare nämnda länsstyrelserna att de i 

stort sett använder samma tillvägagångssätt för att fastställa en lämnings antikvariska status 

oavsett ärendetyp. Mer tid läggs dock ner på markexploateringsärenden än på skogsärenden. 

Skälet till det var enligt handläggarna på länsstyrelserna i Örebro och Stockholm vetskapen 

om att skogsbolag och skogsägare enligt skogsvårdslagen behöver ta samma hänsyn till ÖKL 

som till fornlämningar. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala poängterade att 

handläggningen av en avverkningsanmälan inte får ta tid och att om lämningen inte återfinns 

på kartor så bedöms den som en ÖKL. Även handläggarna vid Länsstyrelsen i Örebro tryckte 

på att handläggningen av avverkningsanmälningar måste gå snabbt och uppskattade tiden till 

ca halv timme om ärendet inte krävde en fältbesiktning. 

 

3.1.1 Källor till bedömning 

Historiska kartor är den källan som merparten, 19 av 21 länsstyrelser, använder sig av för att 

fastställa antikvarisk status. Elva länsstyrelser svarar i enkäten att de använder informationen 

i FMIS och lämningstypslistan som underlag för sin bedömning. Arkivstudier av exempelvis 

husförhörslängder görs av nio länsstyrelser. Besiktning i fält, lämningens kontext i form av 

topografi och fornlämningsmiljö samt litteraturstudier anger fem länsstyrelser som 

tillvägagångssätt för att fastställa antikvarisk status. Bakom kategorin Övrig döljer sig bland 

annat ortnamn, Skog & Historiaregistreringar och erfarenhets- och rimlighetsbedömning. 
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Figur 1. Sammanställning av vilka olika underlag och källor som länsstyrelserna använder för att göra 

ett antagande om en lämnings antikvariska status. Flera underlag/källor kunde uppges (källa: enkät 

fråga 2a). 

Vissa länsstyrelser har i sitt svar tydliggjort processen för att fastställa en lämnings 

antikvariska status. Länsstyrelsen i Blekingen tittar i första hand i FMIS, sen om det finns 

information i historiska kartor och som ett tredje steg görs ett antagande baserat på 

erfarenhet. Om ingen av dessa källor är tillräckliga för att göra ett antagande använder 

länsstyrelsen den generella rekommendationen i lämningstypslistan. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver att vid handläggningen av planärenden används 

häradskartan och iakttagelser som kan göras beträffande topografiskt läge och administrativa 

förhållanden som grund för bedömningen av en lämnings tillkomst. Besiktningar i fält 

genomförs sällan av resursskäl.  

Länsstyrelsen i Dalarna skriver i sitt svar att de i princip har samma tillvägagångssätt för de 

olika ärendetyperna och utgår då från vilken typ av lämning som berörs. För 

bebyggelseenheter, som äldre gårdslägen, lägenhetsbebyggelse och fäbodar, samt även 

gruvor bedöms tillkomsten utifrån historiska kartor. För övriga lämningstyper används 

Lämningstyplistans rekommendationer om inga andra uppgifter finns. 

Att häradskartor är en viktig källa framgick även vid de intervjuer som gjordes med 

länsstyrelsehandläggare. Både för Örebro och Uppsala län finns häradskartor upprättade på 

1860-talet och de kan ge en god bild av framför allt den bebyggelse som fanns då och som 

sannolikt fanns tiden före 1850. För Stockholms och Värmlands län är häradskartorna av ett 

senare datum och båda dessa länsstyrelser blir därför tvungna att söka belägg på äldre 

lantmäterikartor. Vad gäller fältbesiktningar menar handläggarna på de fyra länsstyrelserna 

att detta endast görs i undantagsfall. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm 

uppskattade att de genomförde fältbesiktningar i samband med ca fem procent av den totala 

mängden ärendena, främst då markexploateringsärenden. 

En viss kritik framfördes vid intervjuerna avseende FMIS, främst att det finns brister i 

informationen. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Värmland menade att de alltid gör en egen 

bedömning av en lämnings antikvariska status oavsett vad som anges i FMIS. Samma sak 

framfördes av handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm som också berättade att de innan 

lagändringen hade använt den antikvariska bedömning som stod i FMIS som ett rättesnöre. 
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Ifrågasättande av lämningars antikvariska status från externa parter såsom kommuner och 

skogsbolag har ingen av handläggarna någon erfarenhet av. Snarare uppfattar dessa parter 

alla registrerade såväl lämningar som fornlämningar i FMIS som fornlämning. Handläggarna 

vid Länsstyrelsen i Uppsala var av en annan uppfattning och ansåg att den röda 

upplysningstexten som finns i FMIS för de lämningar som kan vara både från före och efter 

1850 är problematisk med den otydlighet den skapar för sökande. Även en av undersökarna 

tog i intervjun upp att varningstexten kan uppfattas som ett ifrågasättande i de fall som 

lämningen faktiskt är en fornlämning. En lekman kan uppfatta texten som att den 

antikvariska bedömningen är förhandlingsbar. 

Även Mellanskog betonade vikten av att kvaliteten på informationen i FMIS måste vara god 

och då framför allt lämningarnas geografiska positioner. För skogsbolaget vidkommande är 

det av underordnad betydelse om lämningen är en fornlämning eller ÖKL, samma hänsyn tas 

oavsett antikvarisk status, det viktiga är att kartans markeringar överensstämmer med 

verkligheten. 

 

3.1.2 Användandet av arkeologisk utredning 

Sju länsstyrelser svarade i enkäten att de i vissa fall fattar beslut om arkeologisk utredning 

för att fastställa antikvarisk status. De fyra länsstyrelser som intervjuades menade att 

arkeologisk utredning är en källa de använder för att fastställa en lämnings antikvariska 

status. Vid intervjuerna ställdes också frågan om handläggarna kunde tänka sig besluta om 

en utredning enbart för att fastställa antikvarisk status på redan kända lämningar som efter 

lagändringen kan ha en annan antikvarisk status. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala 

hade en restriktiv hållning och skulle kunna tänka sig det endast om det var frågan om en 

större exploatering. För handläggarna vid länsstyrelserna i Örebro och Stockholm framstod 

det mer som självklart att så kunde bli fallet. Enligt en av de intervjuade undersökarna begär 

alltid de länsstyrelser som undersökaren får uppdrag ifrån att redan kända fornlämningar 

inom ett utredningsområde ska besiktigas för att kontrollera om de bör bedömas annorlunda 

nu efter lagändringen. 

Avseende utredningsgrävning hade de intervjuade länsstyrelsehandläggarna lite olika 

inställning. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala menade att de sällan beslutar om 

utredningsgrävning för att fastställa antikvarisk status. Handläggarna vid Länsstyrelsen i 

Örebro däremot hade inom ramen för en arkeologisk utredning både använt grävning och 

metallsökning för att hitta daterbara fynd. 

En genomgång av de beslut om arkeologiska utredningar som länsstyrelserna fattade 2016 

visar att 58 beslut berör kända lämningar av en typ som kan ha tillkommit både före och efter 

1850 (se bilaga 1). I 17 av dessa beslut ingår att undersökaren ska fastställa de kända 

lämningarnas antikvariska status. Besluten är fattade av åtta olika länsstyrelser och fyra av 

dessa är länsstyrelser som i sina enkätsvar angav arkeologisk utredning som ett 

tillvägagångssätt för att fastställa en lämnings antikvariska status. 

En av undersökarna menade att det i beställningen från länsstyrelserna alltid ingår att 

uppdatera den antikvariska statusen för kända fornlämningar. Båda undersökarna uppgav att 

länsstyrelserna sällan anger vilka metoder som ska används för att fastställa antikvarisk 

status. Vissa länsstyrelser gör mer själva för att fastställa en lämnings antikvariska status 

medan andra lägger ut det som uppdrag. En genomgång av historiska kartor görs alltid och 

om arkivstudier behövs är det främst husförhörslängder gås igenom. När det gäller 

bebyggelselämningar räcker ofta dessa studier. Att utredningsgräva en lämning för att 
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fastställa dess antikvariska status menar undersökarna kan vara svårt. 

 

3.2 Om ett antagande inte kan göras och användningen av 
lämningstypslistans generella rekommendationer 

En följdfråga i enkäten angående grunderna för länsstyrelsernas bedömning av lämningars 

antikvariska status var hur de går till väga om det saknas underlag för att göra ett antagande 

om lämningens antikvariska status (figur 2). Elva länsstyrelser svarar att de då använder den 

generella rekommendationen för lämningstypen i lämningstypslistan. Sju länsstyrelser anger 

att de låter göra en arkeologisk utredning. Av dessa sju länsstyrelser svarar dock fyra att de 

använder lämningstypslistan på den inledande enkätfrågan. Andra sätt som länsstyrelserna 

anger är att de besiktigar lämningen (3), att de gör en sammantagen sannolikhetsbedömning 

av lämningen (2) eller att de bedömer lämningen som ÖKL (2). 

 

 

Figur 2. Sammanställning av hur länsstyrelserna agerar när de saknar underlag för att göra ett 

antagande om en lämnings antikvariska status. Flera sätt var möjliga att anges (källa: enkät fråga 3a). 

Ytterligare fyra länsstyrelser svarar på en direkt fråga varför de inte använder 

lämningstypslistans generella rekommendationer att de ändå gör det. Motiven för de 

resterande sju länsstyrelserna till att inte använda rekommendationerna är dels att de har 

kunskap om lämningarna som gör att de inte behöver använda rekommendationerna, dels att 

det finns regionala skillnader som gör att rekommendationen för vissa lämningstyper inte är 

relevanta. I intervjun på Länsstyrelsen i Uppsala utvecklade handläggarna detta och menade 

att man förlorar kunskap om man inte får lyfta in de regionala förhållandena. Som exempel 

angav de utmarkslämning som tjärdalar. Ett annat exempel som framfördes i enkätsvaren 

från länsstyrelserna i Skåne och Västmanland är bedömningen av bytomter som fortfarande 

är bebyggda. Bakom länsstyrelsernas bedömning i detta fall är dock främst synen på om 

bytomter uppfyller rekvisitet varaktigt övergiven. 

Länsstyrelsen i Jönköping är en av de två länsstyrelser som bedömer lägenhetsbebyggelser 

som ÖKL trots att den generella rekommendationen för lägenhetsbebyggelse är fornlämning. 

Som förklaring anger länsstyrelsen i sitt enkätsvar att det i länet finns totalt 7 600 torp och av 

dessa har endast 27 antikvarisk status som fornlämning i FMIS. Länsstyrelsen menar att de 

inte hinner kontrollera den antikvarisk status för dessa om det rör sig om skogsbruksärenden, 
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däremot om det gäller ett ärenden som rör ett markingrepp. Ytterligare sex länsstyrelser gör 

avsteg för enskilda lämningar som de anser sig ha kunskap eller uppgifter om gör att den 

generella rekommendationen för lämningstypen inte är tillämpbar.  

Vid intervjun påpekade handläggarna vid Länsstyrelsen i Värmland att de ansåg att 

rekommendationerna för olika lämningstyper inte är rättssäkra. Som exempel framfördes den 

omotiverade skillnaden mellan lägenhetsbebyggelse som har rekommendationen 

fornlämning och damm eller mila som har rekommendationen ÖKL. Handläggarna 

förespråkade istället att lämningstypslistans generella rekommendation för samtliga 

lämningstyper som kan ha tillkommit både före och efter 1850 bör vara ÖKL om det inte 

finns belägg för att de äldre än 1850. 

Handläggarna vid Länsstyrelsen i Örebro ansåg att de generella rekommendationerna är bra 

men kunde vara tydligare motiverade. Bland annat ifrågasatte de bedömningen av kolbottnar. 

Att Riksantikvarieämbetet valt rekommendationen är förståeligt med tanken på mängden 

kolbottnar men ologiskt för de flesta är ju äldre än 1850. 

 
3.3 Skriftlig rutin eller muntlig praxis för bedömning 

En fråga i enkäten rör om länsstyrelserna har inför någon ny skriftlig rutin eller muntlig 

praxis för bedömning av en lämnings antikvariska status. Fem länsstyrelser svarar ja på 

frågan. Främst avsågs då att de använder lämningstypslistans generella rekommendation om 

det inte går att göra ett antagande utifrån annat källmaterial. Länsstyrelsen i Västra Götaland 

anger att de infört en mer specifik bedömningsrutin för hantering av "ytstora" lämningar som 

saknar beskrivning i FMIS.  

I intervjuerna berättade länsstyrelsehandläggarna att de innan lagändringen haft muntlig 

praxis, främst avseende bedömningen av lägenhetsbebyggelse men även annan bebyggelse 

såsom sätrar och husgrunder. Praxisen som enligt handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala 

har sitt ursprung i fornminnesinventering innebar att om lämningen var äldre än 1750 ansågs 

den vara en fornlämning. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Värmland menade dock att även 

soldattorp och finntorp/-gårdar från 1800-tal bedömdes som fornlämningar och då baserades 

bedömningen på att funktionen var övergiven. Enligt handläggarna vid Länsstyrelsen i 

Stockholm var gränsen 1750 lite flytande och bedömningarna baserades på bevarandestatus 

och lämningens kunskapspotential. Handläggarna var dock då mer benägna att inte 

handlägga lämningar utifrån KML om de var angivna som ÖKL i FMIS. Enligt en av 

undersökarna var fokus tidigare på när en bebyggelselämning var övergiven. Om torpet 

fanns med på en häradskarta ansågs den ointressant ur ett bevarandeperspektiv oavsett om 

det var anlagt 1810 eller på 1600-talet. Samma undersökare menade att ett liknade 

resonemang fanns för fossil åker. För att bedömas som fornlämning skulle åkern vara 

övergiven före 1850.  

Förutom generell praxis fanns även mer länsspecifik. Ett exempel på en sådan var att 

Länsstyrelsen i Örebro bedömde att tjärdalar som låg i närheten av torp som ÖKL medan de 

som låg i skogsmark som fornlämning.   

 

 

3.4 Bedömningar och motiveringar i beslut 

Som ett komplement till länsstyrelsernas enkätsvar genomfördes en granskning av de beslut 
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som länsstyrelserna fattade 2016 enligt 2 kap. 12-13§§ KML och som berör lämningar som 

enligt lämningstypslistan kan antas ha tillkommit både före och efter 1850. Att 

länsstyrelserna fattat dessa beslut innebär i sig att länsstyrelsen bedömt att lämningen är en 

fornlämning. Av besluten bör då grunderna för antagandet om lämningens antikvariska 

status framgå. De granskade besluten gäller markingrepp med eller utan villkor om 

arkeologiska insatser (arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökningen) samt 

tillstånd inför skogsbruksåtgärder. 

Granskningen omfattade totalt 368 beslut fattade av 20 länsstyrelser35(figur 3). Fokus för 

granskningen var länsstyrelsernas motivering till besluten och då specifikt grunderna för 

länsstyrelsernas bedömning av lämningarnas antikvariska status. Beroende på 

motiveringarnas utformning delades besluten in i sju olika kategorier. Totalt 92 beslut (25 

%) innehöll en datering av lämningen och för 58 av dessa fanns även en angivelse om vilken 

källa länsstyrelsen baserade dateringen på. De källorna som angavs var främst kartor eller 

skriftligt material i form av äldsta belägg och i vissa fall kunskap från tidigare arkeologiska 

insatser. I 34 beslut hänvisas till den antikvariska bedömning som anges i FMIS och i 

ytterligare sju beslut, samtliga fattade av Länsstyrelsen i Blekinge, till den generella 

rekommendationen i lämningstypslistan. 34 beslut motiveras med generell text om själva 

lämningstypen. Flertalet av dessa beslut rör fossil åker och knappt hälften av besluten är 

fattade av Länsstyrelsen i Kronoberg och gäller skogsbruksåtgärder. De nio beslut som är 

fattade av Länsstyrelsen i Skåne rör bytomter. De generella skrivna texterna är oftast 

standardiserade och anger en vid tidsram för lämningstypen. 

 

  

Figur 3. Beslut från 2016 fattade av länsstyrelsen enligt 2 kap. 12-13§§ KML och med vilka 

motiveringar länsstyrelsernas bedömt att de berörda lämningarna kan antas vara fornlämning.  

200 beslut (55 %) av de totalt 368 besluten saknar motivering till varför länsstyrelsen 

bedömer lämningen som fornlämning. I 81 av dessa finns en datering angiven i en tabularisk 

sammanställning med information om ärendet. Dateringen är i vissa beslut relativt precis i 

form av en angiven tidsperiod men är oftast vid, exempelvis järnålder - nyare tid alternativt 

                                                      
35 Inget beslut fattat av Länsstyrelsen i Jämtland berörde lämningar som kan antas ha tillkommit både före och 
efter 1850. 
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för- eller historisk tid.  

Att besluten ofta saknar motivering till bedömning menade de intervjuade handläggarna vid 

de fyra länsstyrelserna beror på att bedömningen redan är konstaterad tidigare i 

handläggningen, exempelvis i samband med samråd. Beslutet fokuserar istället på 

tillståndsprövningen och eventuella villkor för ett tillstånd. Flera uppgav också att det sedan 

flera år tillbaka funnits en vilja att korta ner och förtydliga besluten. Handläggarna på 

Länsstyrelsen i Uppsala förklarade att de inte vill ta upp mer i besluten för det kan öppna upp 

för ifrågasättande. Sökande vill ofta bara ha ett kort och snabbt svar – är lämningen en 

fornlämning eller inte. Handläggarna på Länsstyrelsen i Örebro tillstod att det vore nog bra 

om det fanns en motivering till bedömningen i besluten, speciellt då bedömningen idag inte 

dokumenteras på något annat sätt. 

 

3.5 Svårbedömda lämningstyper 

För vissa lämningstyper är möjligheten att fastställa antikvarisk status lättare än för andra. 

För en lämningstyp som lägenhetsbebyggelse är möjligheten att kunna göra ett antagande om 

tillkomst relativt stor i och med att många torp kan återfinnas på kartor eller i skriftliga 

källor. En lämningstyp som fossil åker är betydligt svårare att datera då typen förekommer 

från bronsålder och framåt. För dessa lämningstyper krävs mer detaljerad information om 

eventuella strukturer och den omgivande miljön för att kunna göra ett rimligt antagande. En 

annan svårbedömd lämningstyp är kolbottnar. Vid intervjun med Länsstyrelsen i Örebro 

berättade handläggarna att de misstänker att en hel del kolbottnar och tjärdalar i länet har 

tillkommit före 1850. För att verkligen bevisa det krävs dock att man gör 14C-analyser. Då 

det sällan är möjligt väljer handläggarna att basera sitt antagande på lämningstypslistans 

generella rekommendation, dvs. att lämningarna är ÖKL. I intervjun med en av undersökarna 

framkom att just kolbottnar hanteras olika av olika länsstyrelser. En länsstyrelse valde i 

samband med en arkeologisk utredning att låta undersökare utredningsgräva några kolbottnar 

för att datera dem. En annan länsstyrelse tillät en exploatör att redan efter utredningens 

inventeringsmoment ta bort ett antal kolbottnar utan vidare arkeologisk dokumentation. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland tar i sitt enkätsvar upp lägenhetsbebyggelse och fossil åker 

som problematiska lämningstyper. Så här beskriver länsstyrelsen att en byråmässig 

bedömning av fossil åker går till; kontroll av häradsekonomiska kartan och/eller 1930-talets 

ekonomiska karta för att se om marken är uppodlad, om det finns någon bebyggelse eller 

lämningar efter exempelvis torp i närheten, om det finns registrerade fornlämningar (gravar, 

hällristningar, m.m.) i området eller dess närhet. Därefter kontroll av höjdkartan 

(terrängskuggning/terränglutning) för att se om det går att se eventuella åkerspår som 

exempelvis röjningsrösen, terrasskanter/parceller eller åkerhak. Vidare kontroll av hur 

lämningen ligger topografiskt och administrativt i landskapet för att se om området/platsen, 

om den sträcker sig över krönpartier med sluttningar och intill fuktiga partier såsom myrar 

eller ligger på tidigare utmarker, nära eller över socken och/eller bygränser. Dessutom 

kontroll av områdets storlek. Små områden är ofta resultat av sentida torpetableringar medan 

större områden många gånger utgör äldre uppodlingsfaser. 

En jämförelse mellan beslut som rör de två lämningstyperna lägenhetsbebyggelse och fossil 

åker visar att 27 procent36 av besluten som rör lägenhetsbebyggelse innehåller ett antagande 

om antikvarisk status medan motsvarande siffra för beslut som rör fossil åker är sex procent 

                                                      
36 Summering av procentssatserna för ”Antagande med angiven källa” och ”Antagande utan angiven källa”. 
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(figur 4 och 5). 28 procent av besluten som rör fossil åker är motiverade med en generell text 

om själva lämningstypen och en vid dateringsram. Inget beslut som rör lägenhetsbebyggelse 

motiveras på ett sådant sätt. Istället motiveras 16 procent av dessa beslut med att den 

generella rekommendationen för lägenhetsbebyggelse är fornlämning. Noteras bör dock att 

samtliga beslut med den generella rekommendationen är fattade av en och samma 

länsstyrelse. 

Mer än en tredjedel av besluten för båda lämningstyperna saknar motivering. När det gäller 

fossil åker kan de 22 procent av besluten som i tabularisk form anger en datering i enstaka 

fall vara precisa (järnålder). Oftast är de dock vida, exempelvis bronsålder – nyare tid eller 

medeltid/nyare tid. Dateringsramarna för lägenhetsbebyggelse är vanligen medeltid/nyare tid 

alternativt bara nyare tid eller efterreformatorisk tid. 

 

 
Figur 4.Beslut fattade av länsstyrelsen 2016 enligt 2 kap. 12-13§§ KML rörande lägenhetsbebyggelse 

och med vilka motiveringar länsstyrelsernas bedömt att de berörda lämningarna kan antas vara 

fornlämning.  
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Figur 5. Beslut fattade av länsstyrelsen 2016 enligt 2 kap. 12-13§§ KML rörande fossil 

åker/röjningsröseområden och med vilka motiveringar länsstyrelsernas bedömt att de berörda 

lämningarna kan antas vara fornlämning. 

 

Exempel på andra lämningstyper som handläggarna vid intervjuerna tog upp som 

svårbedömda är sammansatta miljöer som gruv- och bruksmiljöer. Lämningarna i dessa 

miljöer har ofta en kontinuerlig utveckling från medeltid och framåt. I miljön kan därför 

även ingå välavgränsad verksamhet som tillkommit efter 1850 – frågan blir då hur de ska 

hanteras. Själva värdet i dessa komplexa miljöer är ofta enligt handläggarna vid 

Länsstyrelsen i Värmland just den långa kontinuiteten. Handläggarna på Länsstyrelsen i 

Stockholm pekade också på industrilämningar där förindustriella lämningar riskerar att 

försvinna i och med att man har betydligt nyare industri på platsen. 

En av undersökarna menade att det finns en liknande problematik i sammansatta miljöer som 

exempelvis en lägenhetsbebyggelse. Själva torpet kan beläggas vara äldre än 1850 medan 

lämningar i närheten av husgrunden såsom röjningsrösen och kolbottnar saknar kart- eller 

arkivbelägg och som då utifrån lämningstypslistans generella rekommendationer bör ses som 

ÖKL. Om lämningarna bedöms var för sig fragmentiseras kulturmiljön. 

 

3.6 Har införandet av 1850-årsgränsen inneburit en ökad tydlighet och 
mer enhetlig tillämpning? 

Regeringens intention med införandet av 1850-årsgränsen var att tillämpningen skulle bli 

mer enhetlig och att fornlämningsbegreppet skulle bli mer tydligt. I sina enkätsvar anger fyra 

länsstyrelser en ökad tydlighet som en konsekvens av lagändringen (se figur 9). Frågan om 

lagändring medför en ökad tydlighet och mer enhetlig tillämpning ställdes också vid 

samtliga intervjuer. 

På första frågan om fornlämningsbegreppet numera är tydligare än innan införandet av 1850-

årsgränsen svarade handläggarna vid länsstyrelsen i Stockholm och Uppsala att den exakta 

tidsgränsen inneburit en ökad tydlighet. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm ansåg 

emellertid att det kan vara pedagogiskt svårt att förklara för externa parter varför tidsgränsen 

är satt just till årtalet 1850. De flesta ifrågasätter emellertid inte tidsgränsen utan konstaterar 

bara att det står så i lagen. Ett snarlikt problem tar handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala 

upp och menar att det kan vara svårt att förklara för sökande varför länsstyrelsen bedömer en 

lämning som fornlämning om den är registrerad som ÖKL i FMIS. 

Handläggarna vid Länsstyrelsen i Örebro berättade att de trodde att det skulle bli otydligt 

och besvärligt men att det har fungerat rätt bra. En liknande uppfattning hade en av 

undersökarna som menade att 1850-årsgränsen har stärkt argumentationen och att 

länsstyrelsen hanterar flera lämningar med större allvar nu än tidigare.  

Att lagändringen har inneburit en mer jämlik värdering i lagskyddet av olika typer av 

lämningar var något som handläggarna vid Länsstyrelsen i Värmland framförde i intervjun. 

Som exempel gav de bruksmiljöer där själva bruket innan lagändringen bedömdes som 

fornlämning medan lämningarna efter arbetarnas bostäder (torpen) på andra sidan vägen inte 

hade något skydd. 

Enligt Skogsindustrierna har lagändringen inneburit att definitionen av fornlämning blivit 

tydligare och att tydligheten just ligger i själva tidsgränsen. I praktiken gör dock skogsägarna 

ingen skillnad i vilka hänsyn som ska tas till fornlämningar respektive ÖKL. Denna syn 

bekräftades av Mellanskog som menade att lagändringen inte har haft någon påverkan eller 
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betydelse på deras syn på och hantering av lämningar. LRF delar Mellanskogs uppfattning 

att införandet av 1850-årsgränsen inte inneburit någon större förändring. Att FMIS inte är 

uppdaterad har enligt LRF dock inneburit en viss försvåring och osäkerhet avseende 

lämningars eventuella skydd. 

När det gäller frågan om länsstyrelsens tillämpning blivit mer enhetlig efter lagändringen 

anser handläggarna på länsstyrelserna att så är fallet. Handläggarna på Länsstyrelsen i 

Örebro uppgav att de numera gör hyfsat likartade bedömningar och har hittat en praxis som 

känns rimlig. Bedömningarna har i deras fall förenklats i och med att det finns häradskartor 

från 1860-talet. Innan lagändringen kunde en 1900-tals lämning bedömas som fornlämning. 

På Uppsala länsstyrelse ansåg handläggarna att det inte har blivit lättare att bedöma 

lämningar. Däremot att tidsgränsen tillsammans med lämningstypslistan generella 

rekommendationer bör innebära att bedömningarna blir mer enhetliga. Tidigare både uttalade 

och outtalade praxis har på så sätt försvunnit. 

Även handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm var övertygade om att tillämpningen blivit 

mer enhetlig. Överlag ansåg handläggarna att skillnaderna mellan länsstyrelsernas 

bedömningar nu är mindre än innan lagändringen, även om det finns vissa lämningstyper 

som man har olika syn på, exempelvis tjärdalar. Det går ofta tillbaka på att man har en annan 

syn på lämningstypen än rekommendationen i lämningstypslistan. Att det finns lite olika 

synsätt mellan länsstyrelserna, exempelvis vad gäller lämningstypslistans 

rekommendationer, framkom också vid intervjun med handläggarna på Länsstyrelsen i 

Värmland (se sid 23). Däremot inom länsstyrelsen diskuteras bedömningsfrågor mycket 

vilket har lett till en ökad enhetlighet i tillämpningen. 

Enligt Skogsindustrierna hanteras skogsbruksärenden till viss del fortfarande olika på olika 

länsstyrelser, exempelvis bedömningen av huruvida kolbottnar är fornlämning eller inte. 

Samtidigt får Skogsindustrierna färre påringningar från skogsägare angående fornlämningar 

och tolkningen av vad en fornlämning enligt KML är idag än innan lagändringen. Varken 

LRF eller Mellanskog hade någon uppfattning om länsstyrelsernas tillämpning och om den 

har blivit mer enhetlig eller inte. 

4. Konsekvenser av lagändringen 
 

I detta kapitel redogörs för vilka eventuella förändringar och konsekvenser införandet av 

1850-årsgränsen har fått och orsaker till dessa. Vidare redovisas vad länsstyrelserna anser 

borde göras för att underlätta bedömningen av lämningars antikvariska status. 

Empirin som redovisas härrör främst från svaren på enkäten som skickades ut till samtliga 

länsstyrelser och intervjuerna med handläggarna på de fyra länsstyrelserna. Intervjuerna av 

undersökarna och de externa intressenterna har givit en kompletterande och i vissa fall 

fördjupad bild av de konsekvenser som länsstyrelserna har för fram. 

 

4.1 Förändringar i arbetet med att bedöma lämningars antikvariska status 

Nästan samtliga länsstyrelser, 20 av 21, har på frågan om deras arbete med att bedöma 

lämningars antikvariska status förändrats efter införandet av 1850-årsgränsen uppgett att det 

har förändrats. För tre av de 20 länsstyrelserna har orsaken till varför de anser att arbetet har 
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förändrats inte kunnat uttolkas. 

 

Figur 6.Sammanställning över de orsaker som länsstyrelserna uppger till varför arbetet med att 

fastställa lämningars antikvariska status har förändrats efter införandet av 1850-årsgränsen. Flera 

orsaker var möjliga att anges (källa: enkät fråga 2b). 

Elva länsstyrelser har i sina svar signalerat att införandet av 1850-årsgränsen inneburit att de 

fått lägga ner mer tid för att kunna göra en bedömning av lämningars tillkomst (figur 6)37. 

Fyra av dem har preciserat att det rör sig om mer tid för att studera kartor och arkivmaterial. 

Ytterligare fyra länsstyrelser menar att lagändring fört med sig ökade behov eller krav på 

fastställande av lämningars antikvariska status. Om dessa länsstyrelser även anser att det tar 

längre tid att göra dessa fastställande framgår dock inte av deras svar. Fyra länsstyrelser 

pekar på att det blivit fler ärenden och en att lagändringen fört med sig att länsstyrelsen 

beställer fler arkeologiska utredningar för att fastställa antikvarisk status. 

 
Förändringarna gäller oftast samtliga de fem ärendetyper som var angivna på förhand i 

enkäten, men vissa länsstyrelser anger olika förändringar för olika ärendetyper. Exempelvis 

svarar Länsstyrelsen i Stockholm att de får lägga ner mer tid för att fastställa antikvarisk 

status i samband med planärenden, bygglov och miljöbalkssamråd. De har däremot inte 

förändrat arbetssättet vad gäller skogsbruks - och fastighetsbildningsärenden. Länsstyrelsen i 

Dalarna anger däremot att de numera i högre grad använder historiska kartor för att kunna 

fastställa antikvarisk status vid just skogsbruks- och fastighetsärenden samt 

miljöbalkssamråd. Även länsstyrelserna i Östergötland och Västra Götaland pekar ut 

skogsbruksärenden som den ärendetyp som ökat i mängd och som inneburit ett stort 

merarbete att handlägga. 

I intervjun med Värmlands länsstyrelse lyfte handläggarna en annan förändring. Innan 

lagändringen kunde handläggarna argumentera för det vetenskapligt intressanta som grund 

för om en lämning var en fornlämning eller inte. Med andra ord fanns det en mycket större 

möjlighet att hävda lämningar utifrån deras betydelse i ett kulturhistoriskt skeende. Det 

negativa med det arbetssättet var att det kunde bli godtyckligt vad som bedömdes som 

fornlämning och utifrån vad en enskild tjänsteman tyckte var intressant. 

                                                      
37 Summering av antalet för ”Mer tid för att bedöma antikvarisk status” och ”Mer studier av historiska 

kartor/arkivmaterial”. 
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En av undersökarna menade i intervjun att införandet av 1850-årsgränsen inte har inneburit 

någon skillnad i synen på lämningars kunskapsvärde. Däremot har lagändringen möjliggjort 

ytterligare kunskap om flera sociala skikt i samhället, exempelvis torp och backstugor. Den 

tidigare inofficiella praxisen för bebyggelselämningar var att de skulle vara övergivna före 

1750. 

Handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala uppgav att bedömningarna är desamma nu och 

före lagändringen. Även innan tog handläggarna ställning till de lämningar som var 

registrerade som ÖKL i FMIS, men att nu ingår även att bedöma om de är fornlämning eller 

inte. 

 

4.2 Förändring av mängden ärenden  

En fråga som ställdes i enkäten till länsstyrelserna var om mängden ärenden som berör 

lämningar/fornlämningar förändrats vid en jämförelse mellan åren 2013 och 2016 (tabell 1). 

 

 

Tabell 1.Länsstyrelsernas uppskattning i procent av eventuell ökning mellan åren 2013 och 2016 av 

antalet ärenden som berör lämningar/fornlämningar (källa: enkät fråga 5a). 

Av svaren framgår att ärendemängden hos 16 av 21 länsstyrelse har ökat vid en jämförelse 

mellan åren 2013 och 2016. Hur mycket ärendemängden ökat varierar mellan 

länsstyrelserna. I faktiska tal anger Länsstyrelsen i Östergötland att ökningen har varit från 

100 till 300 ärenden per år. 

 

 

Figur 7.  Sammanställning av länsstyrelsernas svar om orsaken till att ärendemängden ökat efter 

införandet av 1850-årsgränsen. Flera orsaker var möjliga att uppge (källa: enkät fråga 5a). 

På frågan om vad som ligger bakom ökningen svarar 12 länsstyrelser att orsaken är att 

länsstyrelsen har fått in ett ökat antal skogsbruksärenden (figur 7). Länsstyrelsen i Jönköping 

uppger att ärendena och då framför allt skogsbruksärendena har ökat mellan 200-300 

procent. En förklaring till ökningen är att Skogsstyrelsen efter lagändringen inte gör egna 

 Ökat 0 -25% Ökat 26-50% Ökat 51-75% Ökat 76% - Ingen ökning

Antal

länsstyrelser
5 3 4 4 5
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bedömningar av om en lämning är fornlämning eller inte. Länsstyrelsen i Värmland ger en 

annorlunda bild. Enligt dem ökade antalet skogsärenden från 520 stycken 2013 till 880 

stycken 2014 efter införandet av 1850-årsgränsen. Därefter har antalet gått ner igen till 520 

ärenden 2016. I intervjun med handläggarna berättade de att efter lagändringen skickade 

Skogsstyrelsen alla avverkningsanmälningar som berörde en lämning till länsstyrelsen, även 

om det var uppenbart att den inte var en fornlämning. Samtidigt började även vissa 

skogsbolag skicka avverkningsanmälningar direkt till länsstyrelsen för snabb handläggning. 

Detta resulterade i att länsstyrelsen fick in samma avverkningsanmälan från två håll. En 

överenskommelse har nu gjorts med Skogsstyrelsen som åtgärdar den uppkomna situationen. 

Överenskommelsen innebär att Skogsstyrelsen gör vissa bedömningar utifrån studier av 

historiska kartor, exempelvis av lägenhetsbebyggelse och fossil åker. Även Länsstyrelsen i 

Örebro har en överenskommelse med Skogsstyrelsen, men den innebär att vissa 

lämningstyper och då bland annat lägenhetsbebyggelse och fossil åker ska skickas till 

länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Dalarna uppger i sitt enkätsvar att ökningen av skogsbruksärenden inte 

enbart ska knytas till införandet av 1850-årsgränsen utan också beror på en ökad avverkning 

och genomförd omarrondering. I intervjuerna med länsstyrelserna i Stockholm och Örebro 

har handläggarna påpekat att lagändringen inte inneburit någon direkt ökning av antalet 

skogsbruksärenden. 

För Stockholm länsstyrelse har antalet ärenden legat på en konstant nivå strax under 100 

ärenden per år. Detsamma gäller för Länsstyrelsen i Örebro som även de ta emot ungefär 

samma mängd avverkningsanmälningar från Skogsstyrelsen nu som innan lagändringen, ca 

300-400 ärenden per år. Handläggarna vid Stockholms länsstyrelse uttryckte dock en viss 

oro för att Skogsstyrelsen inte skickar avverkningsanmälan i en sådan utsträckning som 

länsstyrelsen uppmanat dem till, dvs. att skicka alla anmälningar som de känner sig osäkra 

över.  

Nio länsstyrelser uppger att orsaken till ökningen kan kopplas till att exploateringstrycket 

varit högre 2016 än 2013 och inte direkt ska ses som ett resultat av införandet av 1850-

årsgränsen. I intervjun med handläggarna vid både länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala 

menade de att i den mån det varit någon ökning beror den på att det är fler exploateringen. 

Länsstyrelsen i Östergötland utvecklar sitt svar i enkät och anger att lagändringen inneburit 

att lämningstyper som tidigare endast noterades utan vidare åtgärd vid en exploatering nu 

behöver handläggas och bedömas. Ytterligare fyra länsstyrelser 38 är inne på samma linje och 

anger att en orsak till att mängden ärenden ökat är att fler lämningar måste bedömas i och 

med att de kan antas ha tillkommit före 185039. Ytterligare en orsak bakom en ökad 

ärendemängd är enligt fem länsstyrelser en ökning av antalet ansökningar om att använda 

metallsökare. I intervjun på Länsstyrelsen i Örebro underströk handläggarna att den ökning 

av ärenden som de sett inte berodde på lagändringen. Anledningen till ökningen var istället 

att handläggarna ofta blev involverade i andra enheters ärenden. 

 

4.3 Förändring i resursåtgången för att bedöma lämningars antikvariska 
status 

På enkätfrågan om resursåtgången för att hantera ärenden som berör 

                                                      
38Länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge, Örebro och Norrbotten. 
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lämningar/fornlämningar har förändrats mellan åren 2013 respektive 2016 svarar 14 

länsstyrelser ja (tabell 2). Sju länsstyrelser uppger att ökningen varit 0-25 procent och sju 

länsstyrelser uppger att resursåtgången ökat med 26-50 procent. Fem länsstyrelser uppger 

ingen ökning i resursåtgången och två länsstyrelser har inte svarat på frågan. Av dem som 

inte svarat alternativt uppger att resursåtgången inte ökat skriver fem länsstyrelser som 

kommentar att resursåtgången inte kunnat påverkas då man inte fått mer resurser. Däremot 

har länsstyrelserna behövt göra omprioriteringar. 

 

 
Tabell 2. Länsstyrelsernas uppskattning i procent av eventuell ökning mellan åren 2013 och 2016 av 

resursåtgången för att hantera ärenden som berör lämningar/fornlämningar (källa: enkät fråga 5b). 

Vid en jämförelse mellan enkätfrågan om förändringar i mängden ärenden (tabell 1) och 

denna fråga om förändringar i resursåtgång anger tio länsstyrelser en högre procentsats för 

ökning av mängden ärenden i jämförelse med procentsatsen för ökad resursåtgång. Med 

andra ord har en ökning av antalet ärenden inte med automatik inneburit en ökad 

resursåtgång. Två länsstyrelser, Värmland och Västmanland, svarar nej på frågan om 

eventuell ökning av ärenden men ja (0-25 procent) på frågan om ökad resursåtgång. Även 

länsstyrelserna i Halland och Västerbotten svarar att resursåtgången ökat mer än mängden 

ärenden (26–50 procent gentemot 0–25 procent). Slutsatsen blir då att för dessa länsstyrelser 

krävs det numera mer resurser för att handlägga ett ärende än före lagändringen. Tre av de 

fem av de länsstyrelser som svarar nej på frågan om resursåtgång svarar även nej på frågan 

om mängden ärenden ökat. 

 

Till de 14 länsstyrelser som uppger att resursåtgången för att hantera ärenden har ökat 

ställdes en följdfråga om orsaker till ökning (figur 8). Tretton länsstyrelser anger att antalet 

ärenden ökat. Av dessa svarar fyra mer specifikt att det är antalet exploaterings – 

skogsbruks- respektive metallsökarärenden som ökat.  

 
Figur 8.  Sammanställning av länsstyrelsernas svar om orsaker till att resursåtgången ökat. Flera 

orsaker var möjliga att uppge (källa: enkät fråga 5b). 

Ökat 0 - 25% Ökat 26 - 50% Ökat 51 - 75% Ökat 76% -

Ingen

ökning Ej svar

Antal

länsstyrelser
7 7 0 0 5 2
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Att det tar längre tid att handlägga ett ärende som berör en lämning uppger sju länsstyrelser. 

I intervjuerna med handläggarna på länsstyrelserna hävdade de i Värmland och Stockholm 

att de lägger ner mer tid idag än innan införandet av 1850-årsgränsen. Främst rör det sig om 

att mer kartstudier krävs för att kunna göra ett antagande. Handläggarna vid Länsstyrelsen i 

Värmland behöver ibland göra miniutredningar som inbegriper rektifiering av tre–fyra 

kartor, exempelvis för lämningar som dammar, bruk och gruvor. Handläggarna vid 

Länsstyrelsen i Örebro gav en något annorlunda bild och ansåg inte att tidsåtgång för 

hanteringen av lämnings-/fornlämningsärenden har ökat. 

 

4.4 Andra konsekvenser och utmaningar 

I enkäten ställdes ytterligare två frågor kring konsekvenser av införandet av 1850-

årsgränsen. Båda frågorna var öppet formulerade och efterfrågade eventuella andra 

konsekvenser respektive om länsstyrelserna upplevt att lagändringen medfört några 

utmaningar. 

 

 
Figur 9. Sammanställning av olika konsekvenser som länsstyrelserna anser införandet av 1850-

årsgränsen har medfört. Flera konsekvenser var möjliga att ge (källa: enkät fråga 4). 

 

Sjutton länsstyrelser preciserar ett antal olika konsekvenser i sina svar. Fyra länsstyrelser 

anser att lagändringen inneburit att fornlämningsbegreppet blivit tydligare (figur 9). Att 

lagändringen medfört ett merarbete i samband med bedömningen av lämningars antikvariska 

status tas återigen upp av tre länsstyrelser och ytterligare fem länsstyrelser menar att detta 

merarbete är en utmaning (se figur 10). Sammantaget har således tolv länsstyrelser 

uppgett att införandet av 1850-årsgränsen inneburit de behöver lägga ner mer tid för 

att göra bedömningar av lämningars antikvariska status40. 

Tre länsstyrelser anger att en konsekvens av lagändringen är att det blivit svårare att göra 

bedömningar av lämningars antikvariska status. Samma svar ger ytterligare fem länsstyrelser 

på frågan om eventuella utmaningar (se figur 10). En bakomliggande orsak till osäkerheten 

är bland annat avsaknaden av eller bristfälliga underlag såsom historiska kartor och skriftliga 

källor. Vidare påpekar tre länsstyrelser att vissa fornlämningar mist sitt skydd. 

Tre länsstyrelser anser att lagändringen fört med sig att det numera blir flera arkeologiska 

                                                      
40 Baserat på svaren på enkätfrågorna 4, 5b och 8a (se bilaga 2). 
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insatser och då främst i form av arkeologiska utredningar. Frågan togs upp vid intervjuerna 

med handläggarna vid länsstyrelserna. Handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm menade 

att i och med att fler lämningar bedöms vara fornlämningar så blir det också fler 

arkeologiska insatser då dessa ”nya” fornlämningar blir föremål för markexploateringar. 

Någon form av arkeologisk insats görs alltid om fornlämningen berörs av exploatering. På 

frågan om de arkeologiska utredningarna har också blivit dyrare, exempelvis på grund av att 

mer kart- och arkivstudier måste göras, svarade handläggarna att de kan ha blivit lite dyrare 

men att det är svårt att med säkerhet koppla fördyringen till lagändringen. Kostnadsökningen 

kan eventuellt istället hänföras till ökade krav på hur registreringen av lämningar ska göras. 

En av undersökarna uppgav vid intervjun att speciellt större arkeologiska utredningar tar 

något längre tid nu jämfört med före lagändringen. Men det rör sig oftast vara om någon 

extra dag och då främst för att titta på arkivmaterial. Den andra undersökaren menade att 

arkivstudierna inte tar längre tid nu i jämförelse med innan lagändring. Däremot krävs en 

ökad kompetens att tyda arkivalier. 

Att införandet av 1850-årsgränsen inneburit att fler lämningar bedöms vara fornlämning är 

en konsekvens som två länsstyrelser angivit i enkäten (figur 9). Detta har framförts i svar på 

andra enkätfrågor och sammantaget har sex olika länsstyrelser påtalat det41. Den 

uppfattningen delades av handläggarna vid de fyra länsstyrelserna som intervjuades men 

ingen av dessa länsstyrelser har uppgivit det i sina enkätsvar. 

Handläggarna vid Länsstyrelsen i Uppsala ansåg att ökningen främst gällde 

lägenhetsbebyggelse, en lämningstyp som också togs upp av handläggarna vid 

länsstyrelserna i Stockholm och Örebro. En annan lämningstyp som både handläggarna vid 

länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala menade hade påverkats mycket av lagändringen är 

stadslager. Den tidigare praxisen att lagskyddet gällde stadslager som var äldre än ca 1600 

gäller inte längre. Istället kan hela de områden i städerna som var bebyggda före 1850 nu bli 

föremål för arkeologiska undersökningarna. En konsekvens av detta blir då ökade kostnader 

för arkeologi i städerna. 

Även handläggarna vid Länsstyrelsen i Örebro ansåg att det blivit många fler fornlämningar, 

speciellt i skogsmark och då framför allt lägenhetsbebyggelse och gruvor. Handläggarna 

menade dock att handläggningen nu går snabbare. Häradskartorna från 1850-60-talen gör att 

det är enkelt att fastställa om en lämning är fornlämning eller inte. Innan lagändringen tittade 

de mycket mer på kartor. Tidsgränsen som de då använde för fornlämning var då före 1800, 

en gräns som handläggarna uppfattade att Riksantikvarieämbetet förespråkade och som fanns 

angivet i lämningstypslistan. 

Undersökarna hävdade också i intervjuerna att flera lämningar nu bedöms vara 

fornlämningar. Främst för att torpen numera oftast bedöms vara det och att det är lättare att 

argumentera för att kvarn– och såglämningar kan vara fornlämningar. 

 

                                                      
41 Baserat på svaren på enkätfrågorna 4, 5a, 5b och 8a (se bilaga 2). 
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Figur 10.Sammanställning av de utmaningar som länsstyrelserna uppger införandet av 1850-

årsgränsen medfört. Flera svar var möjliga att uppge (Källa: enkät fråga 8a). 

 

Att tidsgränsen uppfattas som otydlig av sökande och att det finns ett ökat behov av 

information tas upp av fyra olika länsstyrelser som konsekvens respektive utmaning. 

Länsstyrelsen i Värmland menar att tidsgränsen skapat en otydlighet och ökad oförståelse 

hos externa parter om vilka värden som länsstyrelsen anser ska värnas. Länsstyrelsen i 

Norrbotten ser som konsekvens att det krävs mer argumentation i kontakten med 

verksamhetsutövare, speciellt då länsstyrelsen bedömer en lämning som är registrerade som 

ÖKL i FMIS som fornlämning. Att det krävs mer informationsinsatser ser Länsstyrelsen i 

Jönköping som en utmaning. 

Andra utmaningar som nämns i enkätsvaren är att fastställa om fartygslämningar förlist före 

eller efter 1850, något som också handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm påpekade i 

intervjun. En annan utmaning som handläggarna vid Länsstyrelsen i Stockholm tog upp i 

intervjun var att hitta rätt nivå i beställningen av arkeologiska insatser av fornlämningar från 

1700–1850, exempelvis industrilämningar. Även Länsstyrelsen i Norrbotten tar upp den 

problematiken i sitt enkätsvar och påpekar att kunskapen om dessa sentida lämningars 

vetenskapliga värde och informationsinnehåll är bristfällig. Handläggarna vid Länsstyrelsen i 

Uppsala var inne på en liknade linje och tog i intervjun upp frågan om 1850-årsgränsen 

verkligen kommer att kunna leda till ny spännande arkeologi. En konsekvens av 

lagändringen som Länsstyrelsen i Kronoberg tar upp i sitt enkätsvar är att arkeologiska 

insatser kan och ska ställas på lämningar där arkeologin egentligen inte kan tillföra kunskap 

om lämningarna. 

 

4.5 Framåtblickande förslag 

I enkäten efterfrågade vi också förslag på vad som skulle kunna underlätta länsstyrelsernas 

arbete med att bedöma lämningars antikvariska status (figur 11) Av de 19 länsstyrelser som 

gav förslag anger nio att en rektifiering och/eller digitalisering av historiska kartor skulle 

underlätta deras arbete. Ett uppdaterat FMIS med kvalitetssäkrad information om 

lämningarnas antikvariska status efterlystes av fem länsstyrelser. Kopplat till det menar 

ytterligare fem länsstyrelser att det behövs ny- och ominventering för att kvalitetssäkra 

informationen.  
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Figur 11. Sammanställning av länsstyrelserna svar på frågan om vad som skulle kunna underlätta 

deras arbete med att göra antaganden om lämningars tillkomst. Flera svar var möjliga att uppge (källa: 

enkät fråga 8b). 

 

Mer personella resurser respektive mera medel framförs av fem respektive fyra länsstyrelser 

som viktigt för att ta fram kunskapsunderlag, handlägga och utreda av osäkra lämningar. 

Ytterligare medel efterfrågas också för att kunna göra egeninitierade arkeologiska 

utredningar. En uppdatering av lämningstypslistan anser tre länsstyrelser är angeläget. 

Konkreta förslag är bland annat att ändra den generella rekommendationen för 

lägenhetsbebyggelse till ÖKL. Två länsstyrelser framför också behov av fördjupade 

kunskapsunderlag för vissa lämningstyper, exempelvis kolningslämningar.  
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5. Länsstyrelsernas möjlighet att 

fornlämningsförklara yngre 

lämningar 
 

I samband med införandet av 1850-årsgränsen gjordes också ett tillägg i 2 kap. 1a § KML 

om att en lämning som kan antas vara yngre än 1850 kan förklaras som fornlämning om 

länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl till det med hänsyn till dess kulturhistoriska 

värde. Sedan lagändringen trädde i kraft 1 januari 2014 har den möjligheten att 

fornlämningsförklara lämningar utnyttjats av fyra länsstyrelser. Länsstyrelsen i Kalmar har 

fattat sex beslut om fornlämningsförklaring och samtliga gäller fartygslämningar. En 

fartygslämning har också fornlämningsförklarats av Länsstyrelsen i Östergötland. 

Länsstyrelsen i Jönköping har fattat ett beslut om att fornlämningsförklara tre sammanhålla 

fornlämningsmiljöer bestående av kolbottnar och kolarkojor, samtliga påträffades vid en 

arkeologisk utredning 2015. Möjligheten att fornlämningsförklara flera lämningar av samma 

lämningstyp har utnyttjats av Länsstyrelsen i Uppsala. I ett och samma beslut förklaras 100 

milstolpar som fornlämning. 

I enkäten till länsstyrelserna ställdes frågan om länsstyrelserna utnyttjat möjlighet att 

fornlämningsförklara en yngre lämning och i sådant fall vilka deras erfarenheter är. Sjutton 

länsstyrelser svarar att de inte har någon erfarenhet i och med att de ännu inte fattat något 

beslut om fornlämningsförklaring. Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköping svarar att 

processen42 fungerat bra och Länsstyrelsen i Gotland anger att de är på gång att fatta ett 

sådant beslut och att det säkert kommer fungera bra. Vid intervjun med Länsstyrelsen i 

Uppsala framförde handläggarna att utifrån deras erfarenhet fungerade det ganska bra att 

göra en fornlämningsförklaring. 

På enkätfrågan om hur länsstyrelserna hanterar de fornlämningar som i och med 

lagändringen miste sitt skydd svarar fem länsstyrelser att de planerar att 

fornlämningsförklara vissa objekt. Som exempel anger Länsstyrelsen i Skåne sentida 

begravningsplatser och militära lämningar från Andra världskriget. Ytterligare tre 

länsstyrelser uppger att det finns lämningar som borde fornlämningsförklaras men att de på 

grund av resursbrist inte ännu har fattat några sådana beslut. Vid intervjun med 

Länsstyrelsen i Stockholm uppgav handläggarna tidsbrist för att ta fram ett beslutsunderlag 

som anledning till att de inte hunnit fattar några beslut om fornlämningsförklaring. Exempel 

på lämningar som har mist sitt skydd och som länsstyrelsen vill fornlämningsförklara är 

milstolpar, ödekyrkogårdar, den s.k. spränggropen i Vinterviken (Nobel) och en försvarslinje 

norr om Stockholm. Hur situationen är i Värmlands län har handläggarna på länsstyrelsen 

inte någon riktigt bra bild över. Det handläggarna känner till är att vissa stenvalvsbroar, 

vägmärken och bruk inte längre är fornlämningar. 

I enkäten svarar fyra länsstyrelser att de har så få fornlämningar som mist sitt skydd så att de 

anser inte att det är något problem. En av dessa länsstyrelser är Länsstyrelsen i Örebro och 

vid intervjun framkom att handläggarna upplevde det som en krånglig process men absolut 

                                                      
42 Hur länsstyrelsen ska gå tillväga för att fornlämningsförklara en lämning framgår av Riksantikvarieämbetets 
föreskrifter (KRFS 2016:1). 
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inte omöjlig. 

Sju länsstyrelser uppger i enkäten att de hanterar de fornlämningar som mist sitt skydd som 

ÖKL. Om dessa numera icke-fornlämningar blir föremål för samråd menar bland annat 

länsstyrelserna i Dalarna och Västernorrland att de med hänvisning till skogsvårdslagen och 

miljöbalken kan hävda att samma hänsyn i stort sett ska tas till lämningen som om den vore 

en fornlämning. Länsstyrelsen i Gävleborg uttryck sin oro över att tre av länets 

karaktärslämningar – kolbottnar, tjärdalar och flottningslämningar – nu mist sitt skydd. 

Både i intervjun med länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala framkom att eventuella hot i 

form av exploateringar kan vara ett incitament till att ta upp frågan om att 

fornlämningsförklara en lämning. Exempelvis nämnde handläggarna vid Länsstyrelsen i 

Stockholm att de har kunskap om vilka fartygslämningar som mist sitt skydd men att de just 

nu inte finns något stort hot mot dessa. 
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6. Ett förändrat fornlämningsbegrepp – 

diskussion och slutsatser  
 

Utifrån vad som redovisats i föregående kapitel förs i detta kapitel en diskussion kring om 

regeringens intention med lagändringen kan sägas ha uppnåtts utifrån de utsagor som 

lämnats från länsstyrelser, undersökare och intressenter. Kapitlet är strukturerat utifrån de 

frågeställningar som ställes upp inför genomförandet av denna kartläggning. I första avsnittet 

diskuteras om införandet av 1850-årsgränsen medfört att länsstyrelsernas tillämpning blivit 

mer enhetlig och i sådant fall på vilket sätt. Om fornlämningsbegreppet, dvs. om definitionen 

av fornlämning blivit tydligare avhandlas i det påföljande avsnittet. Det tredje avsnittet tar 

upp frågan om andra konsekvenser och om de kan kopplas till införandet av 1850-årsgränsen 

eller inte. Därpå diskuteras länsstyrelsernas tillämpning av möjligheten att 

fornlämningsförklara yngre lämningar. Kapitlet sammanfattas slutligen i ett antal slutsatser. 

 

6.1 Har lagändringen medfört att länsstyrelsernas bedömning av 
lämningar blivit mer enhetlig? 

Definitionen av vad som är en fornlämning uttrycks i KML i form av rekvisit och en lista 

över fornlämningskategorier. Något förtydligande i föreskrifter eller allmänna råd av hur och 

på vilka grunder länsstyrelserna ska göra bedömningen av om en lämning är en fornlämning 

har som tidigare nämnts inte tagits fram. Tolkningsutrymmet får därför anses vara ett relativt 

stort. Frågan är då om införandet av 1850-årsgränsen har lett till att länsstyrelsernas 

bedömningar blivit mer enhetliga. Enligt de länsstyrelsehandläggare som intervjuats har 

lagändringen inneburit mer intern diskussion kring bedömningar av lämningars antikvariska 

status och att de därmed inom respektive länsstyrelse gör mer enhetliga bedömningar. 

Däremot finns enligt handläggarna vissa skillnader mellan olika länsstyrelser. 

 

6.1.2 Tillämpningens beroende av kunskapsunderlag  

Svaren på enkäten visar att länsstyrelserna har ett likartat tillvägagångsätt för att göra ett 

antagande om en lämnings tillkomst. De historiska kartorna är det primära källmaterialet. 

Tilltron till häradskartorna har lyfts fram och om kartorna dateras till årtal som ligger nära 

1850 tillskrivs de en avgörande betydelse för bedömning av lämningars antikvariska status. 

Att en lämnings eventuella skydd baseras enbart på närvaro eller frånvaro på en karta från 

mitten av 1800-talet kan ur källkritisk synpunkt dock ifrågasättas. Bara för att en 

lägenhetsbebyggelse finns på en karta från 1870-tal innebär det inte att den inte kan vara 

äldre. 

Om det inte går att göra ett antagande utifrån historiska kartor och informationen i FMIS är 

vissa länsstyrelser mer benägna att använda ytterligare källor än andra. Främst rör det sig om 

ytterligare arkivstudier eller att de beställer en arkeologisk utredning. En av de intervjuade 

undersökarna uppgav också att när det gäller arkivstudier gör länsstyrelser olika - vissa gör 

grundliga genomgångar själva medan andra överlåter det till undersökaren i samband med 

genomförandet av en arkeologisk utredning. Överlag gör dock handläggarna på 

länsstyrelserna sällan fältbesiktningar utan förlitar sig på de källor som finns tillgängliga för 

en byråmässig bedömning. De länsstyrelser som låter göra en arkeologisk utredning för att få 
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ett kunskapsunderlag inför en bedömning låter oftast undersökare även gör ominventering av 

redan kända lämningar. 

De historiska kartorna är framför allt användbara för att datera lämningstyper som 

exempelvis lägenhetsbebyggelser och hyttområden. Andra lämningstyper som 

kolningsanläggningar, fossil åker osv. återfinns sällan på kartorna. Det är bedömningen av 

den typen av lämningar som det främst finns en skillnad mellan olika länsstyrelserna. 

Skillnaden beror på olika länsstyrelsers syn på lämningstypslistans generella 

rekommendationer. Avsikten med de generella rekommendationerna var att länsstyrelserna 

skulle kunna använda dem som grund för sin bedömning om de inte inom rimlig tid finner en 

källa som de kan ha till grund för ett antagande. Många länsstyrelser uppger också att de 

använder rekommendationerna om de inte kan göra ett antagande medan några andra ställer 

sig mer tveksamma. Tveksamheten beror på att länsstyrelsen antingen utifrån ett regionalt 

perspektiv anser att rekommendationerna är felaktig eller en mer principiell invändning mot 

att lämningar som saknar belägg från före 1850 ändå kan bedömas som fornlämning. 

Det är således i bedömningen av de svårbedömda lämningstyperna som skillnader i 

länsstyrelsernas tillämpning fortfarande tycks finnas. Vilken kunskap som länsstyrelserna 

har om dessa lämningstyper påverkar möjligheten till en likartad tillämpning. Att det blivit 

svårare att göra bedömningar har ungefär hälften av länsstyrelserna tagit upp i sina 

enkätsvar. Uppdaterade kunskapsunderlag och rektifierade och digitala historiska kartor är 

något som flera länsstyrelser uppger skulle underlätta deras arbete med att bedöma 

lämningars antikvariska status. Även en uppdatering av lämningstypslistans generella 

rekommendationer efterfrågas men även det kräver en fördjupad kunskap om just de 

svårbedömda lämningstyperna. 

 

6.1.3 Olika ärendetyper handläggs till viss del olika 

Typ av ärende har viss betydelse för på vilka grunder länsstyrelserna gör bedömningar av 

lämningars antikvariska status. Om lämningen berörs av en markexploatering görs en mer 

grundlig genomgång av källor än om lämningen ligger inom ett område som är föremål för 

skogsbruksåtgärder. Skillnaden beror på att länsstyrelsen har att bedöma lämningens 

antikvariska status i det ena fallet utifrån en ansökan om att helt eller delvis ta bort 

lämningen och i det andra fallet om eventuella villkor ska ställas för att garantera ett 

bevarande av lämningen. Att bedömningarna som görs i samband med 

avverkningsanmälningar inte får ta tid är något som framförts av vissa 

länsstyrelsehandläggare. I några av enkätsvaren togs även hänsynsparagraferna i 

Skogsvårdslagen upp och med åberopade av dem menade länsstyrelserna att samma hänsyn 

ska tas till en lämning som de bedömer som ÖKL som om den vore en fornlämning. 

En konsekvens av att en lämning som i samband med en avverkningsanmälning bedöms som 

ÖKL kan bli att de vid en markexploatering istället bedöms som fornlämning på grund av att 

länsstyrelsen då gjort mer efterforskningar. Vid ett sådant scenario är det alltså typen av 

arbetsföretag som styr bedömningen och inte lämningen i sig. 

 

6.1.4 Motivering till bedömningen saknas 

Drygt hälften av de granskade länsstyrelsebeslut som fattats enligt 2 kap. 12- 3§§ KML 

saknade motivering till varför länsstyrelserna bedömde lämningarna som fornlämning. Detta 

trots att de för många lämningar finns lättillgänglig information i FMIS. Motiveringen till 
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ytterligare 34 beslut kan ifrågasättas i och att besluten fattats enbart med hänvisning till den 

antikvariska bedömningen i FMIS. Beskrivningen för dessa lämningar var alla försedda med 

den röda varningstexten som signalerar att de kan ha tillkommit både före och efter 1850 och 

att den antikvariska bedömningen för dessa således är osäker.  

I och med att många beslut saknar redogörelse för grunderna för länsstyrelsen bedömning är 

det svårt att få en oberoende bild över tillämpningen av 1850-årsgränsen. Att besluten ofta 

saknar motivering till varför lämningarna bedömts som fornlämning skapar även en 

rättsosäkerhet för den sökande.  

 

6.2 Har lagändringen har medfört till att fornlämningsbegreppet blivit 
tydligare? 

 

6.2.1 Ett tydligare fornlämningsbegrepp? 

Vid intervjuerna av såväl länsstyrelsehandläggare, undersökare som intressenter anser 

samtliga att införandet av 1850-årsgränsen har inneburit att definitionen av fornlämning 

blivit mer tydligt. Mellanskog menar dock att lagändringen inte fått någon påverkan på vilka 

hänsyn de tar till lämningar och fornlämningar, rekvisitet 1850 är bara ett begrepp som 

figurerar i kontakterna med länsstyrelserna. 

Vissa länsstyrelser anser att tidsgränsen gjort det lättare för en sökande att förstå vad en 

fornlämning är. Några länsstyrelser hävdar tvärtemot att det blivit svårare att förklara och 

motivera varför en lämning är en fornlämning, speciellt om lämningen har en antikvarisk 

bedömning i FMIS som ÖKL. 

Tydligheten sätts också i relation till de tidigare inofficiella praxis som förekom, bland annat 

för lägenhetsbebyggelse och stadslager. Såväl tidsgränser som 1750 och 1800 har framförts 

men också att senare lämningar kunde bedömas som fornlämning. Den godtycklighet i 

bedömningarna som i vissa fall kunde var ett uttryck för vad en enskild handläggare ansåg 

var intressant har i och med lagändringen försvunnit. Samtidigt har det tolkningsutrymme 

som tidigare fanns och som utgick från bedömningar av lämningars kunskaps- och 

upplevelsevärde försvunnit. 1850-årsgränsen har i sin tydlighet nästintill fått en överordnad 

roll i förhållande till de övriga tre rekvisiten som kräver mer av tolkning och argumentation. 

När fokus läggs på om en lämning har tillkommit före eller efter 1850 riskerar bedömningen 

av om den representerar äldre tiders bruk och/eller om den är varaktigt övergiven att 

förbises. Att rekvisitet forna tider behölls motiverades med att det medger en differentierad 

syn på vilken ålder som svarar mot olika kategorier av lämningar. En uttolkning av 

regeringens skrivning skulle kunna innebära följande; en lämning som kan antas ha 

tillkommit före 1850 bedöms inte vara från forna tider på grund av att forna tider för just 

den lämningstypen istället bör vara ca 1700. 

Några länsstyrelser har uppgett att de ser det som problematiskt att lämningar som har ett 

lågt kunskapsvärde numera har skydd som fornlämningar. Utifrån ovanstående resonemang  

kan det således finnas ett behov av att förtydliga relationen mellan de tre tidigare rekvisiten 

och 1850-årsgränsen. 
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6.2.2 FMIS är inte uppdaterad 

Vad gäller tydligheten anser flera länsstyrelser att det är problematiskt att lämningars 

antikvariska status i FMIS inte är uppdaterat. Utifrån intervjuerna med 

länsstyrelsehandläggare verkar man tidigare ofta använt den bedömningen utan att ta 

ställning till om den var relevant eller inte. Nu och speciellt med den röda varningstext som 

har tillfogats alla de lämningar som kan ha tillkommit före eller efter 1850 gör handläggarna 

i högre grad en egen bedömning av lämningens tillkomst. När de gör en annan bedömning än 

den som står i FMIS har de dock enligt egen utsago sällan tid att skicka in en 

ändringsanmälan till FMIS. 

Enligt vissa länsstyrelsehandläggare skapar bristen på uppdatering i FMIS en otydlighet och 

det kan vara svårt att få förståelse för varför länsstyrelsen gör en annan bedömning än den 

som står i FMIS. Samtidigt är det fler länsstyrelser som menar att de externa användarna inte 

förstår skillnad mellan lämningar och fornlämningar utan tror att alla lämningar som är 

registrerade i FMIS är fornlämningar. 

Att FMIS inte är uppdaterat får även konsekvenser vid leveransen till fastighetsregistret. Till 

registret levereras de lämningar som i FMIS har en antikvarisk bedömning som 

fornlämningar. I och med att FMIS inte är uppdaterat innehåller leveransen även de 

lämningar som står i FMIS som fornlämning även om de är tydligt yngre än 1850. 

Detsamma gäller för de lämningar som länsstyrelserna bedömt som ÖKL men som i FMIS 

står som fornlämning. Detta innebär att fastighetsägare felaktigt får en inskränkning i sitt 

nyttjande av sin fastighet. Det motsatta förhållande förekommer givetvis också, dvs. att 

lämningar som i FMIS har bedömningen ÖKL men som efter införandet av 1850-årsgränsen 

tydligt är fornlämning inte ingår i leveransen till fastighetsregistret. 

Just en uppdatering och kvalitetssäkring av den antikvariska bedömningen i FMIS är något 

som flera länsstyrelser uppger skulle förenkla deras arbete. Ytterligare några länsstyrelser 

poängterar vikten av att såväl ny- som revideringsinventera idag redan kända 

lämningar/fornlämningar för att på så sätt kvalitetssäkra informationen i FMIS. 

 

6.3 Vilka konsekvenser har införandet av 1850-årsgränsen medfört? 

Enkäten till länsstyrelserna innehöll flera frågor som berörde vilka konsekvenser som 

lagändringen kan ha medfört. Figur 12 visar en sammanställning av samtliga svar på fem 

enkätfrågor som berörde konsekvenser. 
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Figur 12. Sammanställning över de konsekvenser som länsstyrelsernas har angivit i enkät frågorna 2, 

4, 5a-b och 8a. 

6.3.1 Fler ärenden innebär fler bedömningar 

Flertalet länsstyrelser uppger att antalet ärenden ökat mellan 2013 och 2016. Ökning beror 

enligt hälften av länsstyrelserna främst på ett ökat exploateringstryck och till viss del också 

på ett ökat antal ansökningar om användning av metallsökare. Ökningen av dessa ärenden 

har inget samband med införandet av 1850-årsgränsen. Däremot kan ökningen av antalet 

avverkningsanmälningar, som cirka hälften av länsstyrelsen uppgivet, kopplas till 

lagändringen. Initialt var den ökningen stor, speciellt i skogslänen, men har sedan minskat 

igen i vissa län. Minskningen beror då på att någon form av överenskommelse har upprättats 

mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. I överenskommelserna regleras vilka 

avverkningsanmälningar som ska skickas till länsstyrelsen och vilken typ av bedömningar 

Skogsstyrelsen själva bör kunna göra. 

Oavsett om det ökade antalet ärenden kan hänföras till införandet av 1850-årsgränsen eller 

inte innebär flera ärenden med automatik också att flera bedömningar av lämningar måste 

göras. Länsstyrelserna måste nu handlägga och bedöma även lämningar som tidigare vid en 

snabb koll i FMIS lämnades utan vidare åtgärd. Lagändringen har således medfört att fler 

lämningar måste bedömas utifrån att de numera kan vara fornlämningar. 

 

6.3.2 Mer tid behövs för att göra en bedömning 

Drygt hälften av länsstyrelserna har i enkäten svarat att det krävs mer resurser, dvs. tar längre 

tid, att handlägga ett ärende. Främst rör det sig om det extra moment som studiet av 

historiska kartor innebär. Som tidigare nämnts använde vissa länsstyrelser innan 

lagändringen bedömningarna i FMIS som ett rättesnöre och gjorde sällan några egna 

efterforskningar. Införandet av 1850-årsgränsen har så till vida inneburit att det krävs en 

större insats för att göra en bedömning om en lämnings antikvariska status. Hur mycket mer 

tid som handläggarna behöver lägga ner beror både på deras syn på lämningstypslistans 

generella rekommendationer, vilket kunskapsunderlag de har att tillgå och vilken kompetens 

de besitter. 
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6.3.3 Fler fornlämningar men också färre 

Att införandet av 1850-årsgränsen har inneburit att fler lämningar bedöms vara fornlämning 

är både länsstyrelser och de intervjuade undersökare och intressenterna överens om. 

Regeringens avsikt att lagändringen inte skulle innebära någon väsentlig förändring 

avseende principerna för vilka lämningar som betraktas som fornlämningar har således inte 

infriats. Den tidigare praxis, då bedömningen om sentida lämningar var lämning eller 

fornlämning baserades på deras kunskaps- och upplevelsevärde, blev vid införandet av 1850-

årsgränsen inte längre giltig. Istället tenderar tillämpningen att bli sådan att en lämning som 

antas vara äldre än 1850 med automatik är fornlämning. Ett exempel på en lämningstyp där 

antalet fornlämningar ökat är lägenhetsbebyggelse. Ett annat exempel är stadslager som har 

ökat framför allt ytmässigt och numera omfattar stora delar av städers centrala delar. 

I vissa fall har dock införandet av 1850-årsgränsen inneburit en minskning av antalet 

fornlämningar. Detta gäller speciellt i komplexa miljöer som exempelvis industri-, gruv- och 

bruksmiljöer som innehåller lämningar från ett stor tidsspann. I den mån dessa miljöer 

innehåller lämningar som har tillkommit efter 1850 har de nu mist sitt skydd. 

Kunskapsvärden riskerar därmed att gå förlorade i och med att det ofta är just den långa 

kontinuiteten i dessa miljöer som är det värdefulla. 

 

6.3.4 Ökade kostnader för arkeologiska utredningar 

Några länsstyrelser har i sina svar på enkäten angivit att kostnaden för arkeologiska insatser 

har ökat. Kostnaderna kan bland annat hänföras till att länsstyrelserna använder arkeologisk 

utredning som ett sätt att få en bedömning av lämningars antikvariska status, såväl 

nyupptäckta som redan kända. Just den senare kategorin kan ses som en tydlig konsekvens 

av lagändringen. De intervjuade undersökarna ansåg inte att det idag tar längre tid att göra en 

utredning av en lämnings antikvariska status, däremot har det blivit fler lämningar som ska 

bedömas. 

Att fler lämningar bedöms vara fornlämningar kan komma att innebär ökade kostnader för 

arkeologi generellt. Ett tydligt exempel är stadslagren där länsstyrelserna behöver bedöma 

alla de markexploateringar som berör de delar av städerna som var bebyggda före 1850 och 

om de ska ställa villkor om arkeologiska insatser. Både handläggarna på länsstyrelserna och 

undersökarna har vid intervjuerna berättat att de oftast görs någon form av arkeologisk insats 

om en markexploatering berör en fornlämning. Ett sådant synsätt kan dock ifrågasättas för 

villkor om arkeologisk insats bör baseras på fornlämningens kunskapspotential och inte 

enbart på att den uppfyller lagens rekvisit43. 

 

6.4 Har länsstyrelsen utnyttjat möjligheten enligt den nya lagstiftningen att 
fornlämningsförklara lämningar? 

 

Drygt fyra år efter att lagändringen trädde i kraft har endast fyra länsstyrelser utnyttjat 

möjligheten att fornlämningsförklara en lämning som är yngre än 1850. Erfarenheten från de 

länsstyrelser som har fattat beslut om fornlämningsförklaring är att processen fungerat bra 

men varit tidskrävande. Av de länsstyrelser som inte fattat något beslut om 

                                                      
43 3§ Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1).  
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fornlämningsförklaring uttrycker en tredjedel en oro för att processen är tidskrävande och 

omständlig. 

Det är oklart hur många fornlämningar som mist sitt skydd i samband med införandet av 

1850-årsgränsen. En tredjedel av länsstyrelserna uppger i sina svar på enkäten att de känner 

till lämningar som de borde fornlämningsförklara. Att så inte blivit fallet beror enligt några 

av dessa länsstyrelser på resursbrist. Ytterligare några länsstyrelser förlitar sig på att hänsyn 

på grundval av skogsvårdslagen tas till de fornlämningar som numera är ÖKL. 

Att så få beslut om fornlämningsförklaring har fattats beror sannolikt på att uppgiften 

nedprioriterats. För några av de lämningar som har fornlämningsförklarats har det funnit ett 

mer eller mindre tydligt hot, bland annat risk för plundring när det gäller fartygslämningar. 

Att just eventuella hot i form av markexploateringar kan vara ett incitament till att ta upp 

frågan om att fornlämningsförklara en lämning framkom i intervjuerna med några av 

länsstyrelsehandläggarna. 

6.5 Slutsatser 

Ovanstående diskussion leder fram till följande slutsatser; 

 Länsstyrelsernas tillämpning av fornlämningsbegreppet har blivit mer enhetlig 

framför allt avseende tillvägagångsättet att bedöma lämningars antikvariska status. 

Fortfarande finns det skillnader i bedömningen av bland annat svårbedömda 

lämningstyper. 

 Typen av arbetsföretag har viss påverkan på länsstyrelsernas bedömning av en 

lämnings antikvariska status. Mer efterforskningar görs oftast om lämningen berörs 

av en markexploatering än om den berörs av skogsbruksåtgärder. En och samma 

lämning kan sålunda bedömas olika beroende på typ av ärende. 

 Införandet av 1850-årsgränsen har förtydligat definitionen av fornlämning. 

Tidsgränsens tydlighet riskerar dock att överskugga de andra rekvisiten som kräver 

mer av tolkning och argumentation. Det kan finnas ett behov att tydliggöra 

relationen mellan 1850-årsgränsen och de tre övriga rekvisiten. 

 Lagändringen har enligt intressenterna inte haft någon större påverkan på vilka 

hänsyn som tas, utan fornlämningar och ÖKL hanteras på samma sätt. 

 Införandet av 1850-årsgränden har förstärkt problematiken med att FMIS innehåller 

antikvariska bedömningar som inte är uppdaterade. Detta leder till såväl juridiska 

problem som en otydlighet gentemot externa användare. 

 Lagändringen har enligt länsstyrelserna fått konsekvenser för deras handläggning 

och bedömning av lämningars antikvariska status; 

- fler lämningar har bedöms vara fornlämning, 

- flera ärenden i form av avverkningsanmälningar behöver handläggas, 

- mer tid behövs för att göra en antikvarisk bedömning, både för att flera 

lämningar har bedöms vara fornlämningar och för att mer tid behövs för 

att ta fram underlag/källor, 

- bedömningen av lämningars antikvariska status har blivit mer 

komplicerad i de fall det saknas underlag/källor. 
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 Drygt hälften av besluten fattade enligt 2 kap. 12-13§§ KML saknade motivering till 

på vilka grund länsstyrelsen bedömt att de berörda lämningarna är fornlämningar. 

Att besluten ofta saknar motiveringar skapar en rättsosäkerhet för den sökande. 

 Kostnaden för arkeologiska insatser har ökat, bland annat i de fall som arkeologiska 

utredningar inkluderar en bedömning av redan kända lämningars antikvariska status. 

Att flera lämningar bedöms vara fornlämningar kan i sig innebära en ökad kostnad 

för arkeologiska insatser vid kommande markexploateringar. 

 Få länsstyrelser har fattat beslut om att fornlämningsförklara lämningar som mist sitt 

skydd i samband med lagändringen. Orsaken är dels att uppgiften är nedprioriterad, 

dels en oro för att processen att fornlämningsförklara en lämning är tidskrävande och 

omständlig. 
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Bilaga 1. Granskning av 

länsstyrelsebeslut 
Inom ramen för empiriinsamlingen gjordes en genomgång av tre olika typer av 

länsstyrelsebeslut. De beslut som granskades var dels beslut fattade enligt 2 kap. 11§ KML 

med villkor om arkeologisk utredning, dels beslut som fattats enligt 2 kap. 12 och 12§ KML. 

De senare besluten kan delas in i två huvudgrupper; beslut med villkor om arkeologisk 

förundersökning eller arkeologisk undersökning respektive beslut om tillstånd utan villkor 

om arkeologisk insats. 

Granskningen gällde i för samtliga tre olika typer de som fattats av länsstyrelserna 2016. 

Information från de granskade besluten förde in i Excel-filer. 

 

Granskning av beslut om arkeologisk förundersökning eller arkeologisk 
undersökning enligt 2 kap. 12§ KML 
Motivet till granskningen var att studera på vilka grunder länsstyrelserna fattar beslut om 

förundersökning eller arkeologisk undersökning av lämningar som kan antas ha tillkommit 

före eller efter 1850.  Endast de beslut som rörde en lämning som enligt lämningstypslistan 

kan ha tillkommit både före och efter 1850 registrerades. Vid registreringen undantogs beslut 

som rörde stadslager och kyrka/kyrkogård. I båda fallen rör det sig om lämningstyper som 

oftast är daterade och där länsstyrelserna inte behöver göra något antagande om deras ålder. 

Information om antagande om ålder har inhämtas både från beslutshandlingen, 

förfrågningsunderlagen och i vissa fall även undersökningsplaner. 

Totalt har 96 beslut registrerats från 18 olika länsstyrelser. Av dessa innehöll 38 beslut ett 

antagande om lämningens ålder. För 29 av besluten var antagandet baserat på antingen 

arkivmaterial i form av kartor eller skriftliga källor. Resterna 9 beslut saknade angivelse om 

vad antagandet baserades på. I 6 beslut var motiveringen formulerad som en generell 

skrivning om själva lämningstypen. I 30 beslut fanns en datering angiven i en tabularisk 

sammanställning av information om undersökningen. 22 beslut saknade överhuvudtaget 

motivering till varför lämningen bedömdes som fornlämning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Granskning av beslut om tillstånd enligt 2 kap. 12§ KML men utan villkor om 
arkeologisk insats 
Motivet till granskningen var att studera de beslut som rör lämningar av en typ som enligt 

lämningstypslistan  kan antas ha tillkommit före eller efter 1850 och på vilka grunder 

länsstyrelserna gjort ett antagande om deras ålder. 

Under 2016 fattade länsstyrelserna totalt 2310 beslut enligt 2 kap 12§ som inte innehöll 

villkor om arkeologiska insatser. Av dessa berörde 1396 beslut skogsbruksåtgärder. Att gå 

igenom samtliga dessa beslut för att se om de berörde en lämning som kan antas ha 

tillkommit både före och efter 1850  var inte möjligt. Därför vi valde att göra ett stratifierat 

urval. Från varje av de 21 olika länsstyrelserna valdes tio beslut ut som rörde dels 

skogsbruksåtgärder, dels markingrepp (totalt 42 grupper). Således kunde det maximala 

antalet granskade beslut från en länsstyrelse bli 20 st. Om en länsstyrelse fattat fler än tio 

beslut rörande antingen skogsbruksåtgärder eller markingrepp gjordes ett slumpvist urval. 

Slumpningen genomfördes på följande sätt;  Det antal beslut som finns för varje länsstyrelse 

slumpades varvid en lista kunde upprättas med nr. exempelvis 231, 4, 471, 35 osv. Beslut 

som står först i listan (nr 231) granskas. Om ett beslut rör en lämningstyp som kan antas vara 

från både före och efter 1850 ska detta beslut ingå i urvalet. Om inte, fortsatte granskningen 

till nästa beslut på listan (nr 232) och nästa (233) och nästa (234) fram till dess att ett beslut 

som avser en lämningstyp som kan antas vara från både före och efter 1850 hittades. 

Totalt granskades 272 beslut fattade av 20 länsstyrelser, inget beslut fattat av Länsstyrelsen i 

Jämtland berörde de aktuella lämningstyperna. Från länsstyrelserna i Södermanland, 

Länsstyrelsebeslut om arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning  
enligt 2 kap. 12§ KML

Totalt 

antal 

beslut 

Antagande 

med 

angiven 

källa

Antagande 

utan 

angiven 

källa

Generell text 

om fornl 

typen

Hänvisning 

till lämnings-

typslistan

Bedömning 

utifrån FMIS

Saknar 

motivering

Saknar 

motivering, 

datering i 

tabell

Stockholm 9 9

Uppsala 1 1

Södermanland 2 1 1

Östergötland 20 5 2 4 9

Jönköping 6 1 1 3 1

Kronoberg 4 2 2

Kalmar 0

Gotland 0

Blekinge 0

Skåne 21 7 5 1 8

Halland 1 1

Västra Götaland 7 2 5

Värmland 1 1

Örebro 5 2 1 2

Västmanland 8 6 2

Dalarna 5 2 3

Gävleborg 2 1 1

Västernorrland 2 1 1

Jämtland 0

Västerbotten 1 1

Norrbotten 1 1

Summa 96 29 9 6 0 0 22 30
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Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Västmanland och Dalarna granskades det totalt valda 

antalet, dvs. tio beslut som rörde markingrepp och tio som gällde skogsbruksåtgärder. 

55 beslut innehöll ett antagande om lämningens ålder och av dessa var källan specificerad i 

31 av besluten. I 28 beslut anges en generell skrivning om lämningstypen och dess ålder. Att 

antagande utgår från lämningstypslistans rekommendation anges i 7 beslut fattade av 

Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsernas antagande i 34 beslut baserades på den 

antikvariska status som finns angiven för de aktuella lämningarna i FMIS. I 51 beslut fanns 

en datering angiven i en tabularisk sammanställning av information om undersökningen. 97 

beslut saknade överhuvudtaget motivering till varför lämningen bedömdes som fornlämning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

Granskning av beslut om arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § KML 
Motivet till granskningen var att se om länsstyrelserna inom ramen för en arkeologisk 

utredning även ger undersökarna i uppdrag att datera redan kända fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar. Endast de beslut som rörde en lämning som enligt 

lämningstypslistan kan ha tillkommit både före och efter 1850 registrerades. De beslut som 

inbegrep flera olika arkeologiska insatser ingick inte i granskningen, exempelvis beslut som 

både gäller arkeologisk utredning och förundersökning. 

Informationen som har registrerats har i huvudsak tagit från förfrågningsunderlagen. I de fall 

oklarheter funnits har information även inhämtats från själva beslutshandlingen. 

Totalt 58 beslut berör lämningar som kan antas kan ha tillkommit både före och efter 1850. 

Av dem ställde länsstyrelserna i 17 beslut från åtta länsstyrelser krav på att antikvarisk status 

på redan kända fornlämningar skulle utredas. 

Länsstyrelsebeslut enligt 2 kap. 12§ KML utan villkor om arkeologisk insats

Länstyrelse

Totalt antal 

granskade 

beslut

Antagande 

med angiven 

källa

Antagande 

utan angiven 

källa

Generell 

text om 

fornl typen

Hänvisning till 

lämningstyps-

listan

Bedömning 

utifrån FMIS

Saknar 

motivering 

Saknar 

motivering, 

datering i 

tabell

Stockholm 12 (7M/5S) 12

Uppsala 18 (8M/10S) 2 14 2

Södermanland 20 (10M/10S) 2 18

Östergötland 11 (1M/10S) 2 3 6

Jönköping 13 (4M/9S) 2 11

Kronoberg 20 (10M/10S) 3 1 15 1

Kalmar 11 (10M/1S) 2 9

Gotland 9 (4M/5S) 1 8

Blekinge 17 (7M/10S) 3 3 7 3 1

Skåne 20 (10M/10S) 2 4 4 9 1

Halland 10 (10S) 1 3 1 5

Västra Götaland 20 (10M/10S) 12 8

Värmland 4 (2M/2S) 1 1 2

Örebro 3 (3M) 1 1 1

Västmanland 20 (10M/10S) 5 2 10 3

Dalarna 20 (10M/10S) 10 4 5 1

Gävleborg 10 (10S) 2 1 7

Västernorrland 10 (10S) 1 9

Jämtland 0

Västerbotten 13 (3M/10S) 1 10 2

Norrbotten 11 (1M/10S) 1 7 2 1

Summa 272 31 24 28 7 34 97 51
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Länsstyrelsebeslut om arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML

Antal beslut som berör 

kända lämningar som 

kan ha tillkommit både 

före och efter 1850

Antal beslut med krav på att 

kända lämingars 

antikvariska status ska 

utredas

Stockholm 9 6

Uppsala 1

Södermanland 1

Östergötland 8 1

Jönköping 5 1

Kronoberg 0

Kalmar 0

Gotland 3

Blekinge 0

Skåne 7

Halland 3 1

Västra Götaland 6 4

Värmland 0

Örebro 7

Västmanland 1

Dalarna 1 1

Gävleborg 2 2

Västernorrland 0

Jämtland 3

Västerbotten 0

Norrbotten 1 1

Summa 58 17
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Bilaga 2. Enkäten till länsstyrelserna  
 

En enkät skickades ut till 21 länsstyrelser och svar inkom från samtliga. Enkät var utformad i 

det digitala enkätverktyget APSIS och bestod av 14 frågor. En av frågorna rörde fornfynd 

och om mängden ökat efter införandet av 1850-årsgränsen. Svaret på den frågan redovisas 

inte här i och med att den aspekten på lagändringen inte ingår i föreliggande utvärdering. 

På flertalet frågor har länsstyrelserna haft möjlighet att ge flera svar på frågan. Detta gäller 

dock inte fråga 1, de procentuella svaren på fråga 5a och 5b, fråga 6 och fråga 7. 

 

Fråga 1. I vilka typer av ärenden kan ni behöva fastställa en lämnings antikvariska 

status utifrån 1850-årsgränsen 

 

Flertalet länsstyrelserna uppger att de behöver fastställa en lämnings antikvariska status 

utifrån 1850-årsgränsen i de i enkäten på förhand angivna typer av ärenden: planärenden, 

bygglov, skogsärenden och fastighetsbildningsärenden. Exempel på andra ärenden som 

kräver att lämningars antikvariska status fastställas är enligt länsstyrelserna: 

metallsökarärenden, vattenärenden och vid bildning av kultur- och naturreservat. 

Fråga 2. På vilka grunder fastställer länsstyrelserna lämningars antikvariska status? 

 

På frågan om på vilka grunder länsstyrelsen fastställer en lämnings antikvariska status är 

svaren för de olika ärendetyperna i stort sett desamma. Redovisningen i diagrammet visar en 

sammanställning av de svar länsstyrelserna uppgetts för planärenden.  

Typ av ärende Ja Nej

Planärende 20 1

Bygglov 19 2

Skogsärenden 20 1

Fastighetsbildningsärenden 17 4
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Merparten, 19 av 21, länsstyrelser uppger att de använder historiska kartor som grund. Elva 

länsstyrelser uppger att de använder FMIS och lika många anger lämningstypslistan som 

exempel på källa. Nio länsstyrelser uppger också att arkivstudier kan användas som grund. 

Därutöver svarar sju länsstyrelser att det förekommer att de gör arkeologiska 

utredningar/förundersökningar för att fastslå antikvarisk status, men två av dessa anger att 

det enbart är i undantagsfall. Fem länsstyrelser uppger att de kan använda besiktningar i fält 

som grund. Enstaka länsstyrelser anger dessutom ortnamn och Skog & Historia som material 

som de använder för att fastställa lämningars antikvariska status. 

Fråga 2b. Har ert arbete med att fastställa antikvarisk status (planärenden) förändrats 

efter införandet av 1850-årsgränsen (ja/nej). Om ja, på vilket sätt? 

Alla länsstyrelser utom en svarar att arbetet med att fastställa antikvarisk status har 

förändrats efter införandet av 1850-årsgränsen. Som svar på vilket sätt anger sju länsstyrelser 

att lagändringen inneburit mer arbete att bedöma lämningars antikvariska status. Även de 

länsstyrelser som svarat att blivit fler ärenden, fler fornlämningar och att lagändringen 

inneburit mer studier av historiska kartor och arkivmaterial skulle även kunna tyda på att 

länsstyrelserna upplever att de behöver lägga ner mer tid på att fastställa antikvarisk status. 

Den länsstyrelse som svarat att det utförs fler arkeologiska utredningar behöver inte på 

samma sätt betyda ett merarbete i och med att dessa utförs av arkeologiska undersökare. 

Fyra länsstyrelser svarar att kravet på fastställa antikvarisk status eller datering blivit 

tydligare och ytterligare en länsstyrelse anger kortfattat bara ”Tydligare”. 

 

Fråga 3a. Om ni inte kan anta en lämnings ålder, vad gör ni då? 

På frågan om vad länsstyrelsen gör om de inte utifrån de källor som de i fråga 2a angivit kan 

göra ett antagande om lämningens tillkomst svarar elva länsstyrelser att de då baserar sitt 

antagande på lämningstypslistans generella rekommendation för den aktuella lämningen. Om 

källor saknas för ett antagande uppger Länsstyrelsen i Värmland att de bedömer lämningen 

som ÖKL. Länsstyrelsen i Jönköping skriver i sitt svar att om lämnings antikvariska status i 

FMIS är ÖKL så blir det också länsstyrelsens bedömning. Två länsstyrelser menar att de gör 

en sannolikhetsbedömning av lämningens ålder och Länsstyrelsen i Halland utvecklar sitt 

svar med att de i rimlig utsträckning tillämpar ett försiktighetsperspektiv. Använder 
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utredningsinstrumentet är det sju länsstyrelser som gör för att fastställa lämningen ålder och 

tre länsstyrelser svarar att de gör besiktningar i fält. 

 

Fråga 3b. Om ni inte använder RAÄ:s generella rekommendation enligt 

lämningstypslistan vad är motivet 

 

Av de tio länsstyrelser som inte omnämner lämningstypslistans generella rekommendation i 

sitt svar på fråga 3a svarar fyra att de ändå använder rekommendationerna. Tre länsstyrelser 

uppger att de har kunskap om den enskilda lämning som gör att de inte behöver använda de 

generella rekommendationerna. Länsstyrelsen i Stockholm svarar att de anser att 

rekommendationerna är för generella. Länsstyrelsen i Värmland utvecklar sitt svar på fråga 

3a och menar att i de fall rekommendationen är fornlämning trots att belägg saknas skapar en 

rättsosäkerhet och att länsstyrelsen i de fallen gör avsteg från lämningstypslistans 

rekommendation. 

Även bland de länsstyrelser som i sina svar på fråga 3a uppgivit lämningstypslistans 

generella rekommendationer har några svarat att de i vissa fall inte följer 

rekommendationerna. Som motiv anges främst att rekommendationen för vissa 

lämningstyper ifrågasätts utifrån ett regionalt perspektiv. 

Fråga 4. Har införandet av 1850-gränsen fört med sig andra konsekvenser? 

På den öppna frågan om lagändringen medfört några andra konsekvenser svarar 17 

länsstyrelser ja. En rad olika konsekvenser nämns varav några är samma som angavs i fråga 

2 b, dvs. rör länsstyrelsernas arbetsprocess. Tre länsstyrelser svarar att lagändringen 

inneburit att det tar längre tid att bedöma lämngars antikvarisk status. Ytterligare en 

länsstyrelse anger mer tid som en konsekvens utan att närmare precisera vad som är orsaken. 

Fyra länsstyrelser menar att lagändring inneburit ett förtydligande av fornlämningsbegreppet 

ökad tydlighet medan två andra länsstyrelser uppger att de anser det blivit svårare att förklara 

Använder RAÄ:s generella rekommendation 4

Gör en annan bedömning för vissa enskilda lämningar 3

Gör en annan bedömning för vissa lämningstyper utifrån regionala särdrag 2

De generella rekommendationerna är rättsosäkra 1

De generella rekommendationerna är för generella 1
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och motivera för sökande. Länsstyrelsen i Norrbotten skriver i sitt svar att det krävs mer 

argumentation gentemot verksamhetsutövare i de fall länsstyrelsen bedömer en lämning som 

i FMIS är registrerad som ÖKL som fornlämning. Tre länsstyrelser pekar på att vissa 

lämningar har mist sitt skydd och Länsstyrelsen i Gävleborg exemplifierar med 

flottningslämningar och tjärdalar. Svårigheten att datera förlisningsår för fartygslämningar 

nämns av både Länsstyrelsen på Gotland och i Västerbotten. Några länsstyrelser svarar att 

antalet fornlämningar har ökat och Länsstyrelsen i Skåne poängterar att lägenhetsbebyggelse 

fått stärkt fornlämningsstatus. Att lagändringen medfört att antalet arkeologiska insatser ökat 

betonas av tre länsstyrelser. Länsstyrelsen i Kronoberg uttrycker en oro kring att krav nu kan 

ställas på arkeologisk undersökning för lämningar där arkeologin egentligen inte kan tillföra 

kunskap om lämningarna. Kostnadsaspekten framförs av Länsstyrelsen i Västernorrland som 

uppger att de blir tvungna att använda KMV –medel för egeninitierade utredningar när det 

inte går att fastställa antikvarisk status på annat sätt. 

 

Fråga 5a. Har mängden ärenden som berör lämningar/fornlämningar förändrats? 

Jämför åren 2013 och 2016 

 

Fem länsstyrelser svarar att mängden ärenden inte har ökat om man jämför åren 2013 och 

2016. För de övriga länsstyrelserna varierar ökningen. En stor ökning av skogsärenden 

framhålls bland annat av länsstyrelserna i Östergötland och Jönköping. I Östergötland har 

ökningen varit omkring 200 procent, från 100 till 300 ärenden/år, och i Jönköping anger 

länsstyrelsen en ökning på mellan 200 – 300 procent. Som förklaring till ökningen i 

Jönköping län skriver länsstyrelsen att majoriteten av lämningar i skogen har oklar 

antikvarisk status och SKS kan inte göra egna bedömningar av om en lämning är 

fornlämning eller ÖKL. Även Länsstyrelsen i Värmland tar upp skogsärendena i sitt svar. 

Där ökade antalet ärenden från 520 ärenden 2013 till 880 ärenden 2014. År 2016 var antalet 

nere igen till 520 ärenden. Anledning till minskningen var att länsstyrelsen gjort 

informationsinsatser mot SKS och skogsbolagen för att tydliggöra vilka ärenden som 

länsstyrelsen vill ha tillsänt till sig.  Länsstyrelsen i Dalarna menar att orsaken till ökningen 

 Ökat 0 -25% Ökat 26-50% Ökat 51-75% Ökat 76% - Ingen ökning

Antal

länsstyrelser
5 3 4 4 5
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av antalet skogsärenden inte bara kan kopplas till lagändringen utan även till en ökad 

avverkning på grund av högkonjunktur och genomförd omarrondering. 

 

Nio länsstyrelser svarar att ökningen av antalet ärenden kan kopplas till ett ökat 

exploateringstryck och inte direkt ska ses om ett resultat av införandet av 1850-årsgränsen. 

Länsstyrelsen i Östergötland menar att lagändringen inneburit att lämningstyper som tidigare 

endast noterades nu behöver handläggas och bedömas. Ytterligare fem länsstyrelser svarar 

att en orsak till ökningen av ärenden är just att flera lämningar blivit fornlämning. 

En annan orsak till det ökade antalet ärenden som framförs av fem länsstyrelser är 

ansökningar om att använda metallsökare. Tre länsstyrelser pekar på att en ökad 

medvetenhet bland kommunerna och allmänhet om att ansöka och samråda med 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Gävleborg menar att ökningen inte kan knytas till införandet av 

1850-årsgränsen utan snarare beror på ändrade ärenderutiner. 

Fråga 5b. Har resursåtgången för att hantera ärenden som berör 

lämningar/fornlämningar förändrats. Jämför åren 2013 och 2016. 

 

14 länsstyrelser uppger att resursåtgången för att hantera ärenden som berör 

lämningar/fornlämningar har ökat vid en jämförelse mellan åren 2013 och 2016. Fem 

länsstyrelser uppger att resursåtgången inte har ökat. Två länsstyrelser har inte angivit någon 

procentsats. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Ändrade ärendenrutiner

Ökad medvetenhet om behov av
samråd/ansöka

Fler lämningar är fornlämning

Fler metallsökarärenden

Ökat exploateringstryck

Fler skogsbruksärenden

Orsaker till ökningen av antalet ärenden

Ökat 0 - 25% Ökat 26 - 50% Ökat 51 - 75% Ökat 76% -

Ingen

ökning Ej svar

Antal

länsstyrelser
7 7 0 0 5 2
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Som orsak till den ökade resursåtgången anger nio länsstyrelser en ökad ärendemängd utan 

att vidare specificera typ av ärenden. Ytterligare fyra länsstyrelser anger ärendemängden 

som orsak och då framför allt en ökning av exploaterings-, metallsökar- och skogsärenden. 

Att det tar längre tid att handlägga ett ärenden som berör en lämning menar sju länsstyrelser 

är en bidragande orsak till den ökade resursåtgången. Flera länsstyrelser lyfter också frågan 

om att resursåtgången totalt sett inte kunnat påverkas då de inte fått mer resurser. Istället har 

de behövt prioritera bort annat. Länsstyrelsen i Östergötland menar att den ökade 

resursåtgången inneburit att strategiskt arbete nedprioriterats. Länsstyrelsen i Dalarna, som 

svarar nej på från om resursåtgången ökat, men skriver vidare att de lägger ner avsevärt mer 

tid på att hantera de arkeologiska ärendena utan någon personell förstärkning. Detta har 

liksom i Östergötland lett till att strategiskt- och utvecklingsarbete fått stå tillbaka. 

Fråga 6. Har ni inrättat någon ny skriftlig rutin eller muntlig praxis för att hantera 

lämningar som kan vara både före och efter 1850? 

16 länsstyrelser har svarat nej på frågan. De fem länsstyrelser som svarade ja har två angivit 

att de har en muntlig praxis, medan de tre andra inte svarat vilken typ av praxis som de 

inrättat. Fyra länsstyrelser svarar att de använder lämningstypslistans generella 

rekommendationer. Länsstyrelsen i Kronoberg skriver i sitt svar att de använder 

lämningstypslistans rekommendationer i kombination med historiska kartor och arkeologisk 

kunskap och Länsstyrelsen i Norrbotten att rekommendationerna används om inget 

antagande har kunnat göras utifrån historiska kartor och källor. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland angav att de infört en mer specifik bedömningsrutin för hantering av "ytstora" 

lämningar som saknar beskrivning i FMIS. Länsstyrelsen i Västernorrland anger att de har en 

praxis för skogsbruksärenden som innebär att om en lämning bedöms vara efter 1850 så 

skickas den tillbaka till Skogsstyrelsen. 

Fråga 7. Har ni gjort några andra särskilda åtgärder för att anpassa er verksamhet till 

den nya lagstiftningen? 

13 länsstyrelser svarat nej på frågan. Tre länsstyrelser skriver att de har ändrat i olika mallar, bland 

annat beslutmallar. Två länsstyrelser har gjort åtgärder vad gäller skogsbruksärenden. Länsstyrelsen i 

Kronoberg har en överenskommelse med Skogsstyrelsen om att lämningar som står i FMIS som ÖKL 

ändå ska handläggas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Jönköping anger att de är mer toleranta vad 
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gäller t.ex. markberedning i fossil åker och har minska säkerhetsavståndet för flera lämningstyper. En 

åtgärd som Länsstyrelsen i Södermanland infört i samband med samråd är att informera om 

lagändringen och att den antikvarisk status i FMIS inte är uppdaterad. Länsstyrelsen i Värmland 

svarar att de har rekryterat arkeologer med granskningskompetens som konsekvens av den nya 

lagstiftningen. 

Fråga 8a. Upplever ni att införandet av 1850-årsgränsen har medfört några 

utmaningar för er? 

 

Endast en länsstyrelse har svarat nekande på frågan om 1850-årsgränsen inneburit några 

utmaningar. Sju länsstyrelser menar att lagändringen medfört att handläggningen tar längre 

tid. Ytterligare två länsstyrelser har bara svarar att 1850-årsgränsen inneburit ett merarbete 

utan att vidare precisera på vilket sätt. Två länsstyrelser anger det ökade antalet ärenden som 

en utmaning och en av dem förtydligar att det rör sig om skogsbruksärenden. Att flera 

lämningar kan vara fornlämning ser två länsstyrelser som en utmaning. Länsstyrelsen i 

Blekinge menar att det innebär att mer tid för bedömning och att det kan göra att 

bedömningarna blir osäkra. Ytterligare sex länsstyrelser anser att 1850-årsgränsen har 

inneburit en större osäkerhet i bedömningen av antikvarisk status. Tre av dessa länsstyrelser 

anger att osäkerheten hänger samman med avsaknad av eller bristfälliga underlag såsom 

historiska kartor och skriftliga källor. Att lagändringen har skapat en otydlighet och en ökad 

oförståelse hos externa parter är något som ses som en utmaning av tre länsstyrelser. 

Exempel på andra utmaningar är fartygslämningar (Länsstyrelsen på Gotland), att 

lägenhetsbebyggelse blivit fornlämning oavsett kunskapspotential (Länsstyrelsen i Skåne) 

och vad som är en rimlig tidsåtgång för att göra en bedömning (Länsstyrelsen i Örebro). 
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Fråga 8b. Har ni förslag på vad som skulle kunna underlätta ert arbete med att 

åldersbestämma lämningar? 

 

Förslag på vad som skulle kunna underlätta länsstyrelsernas arbete med att göra antaganden 

om en lämning tillkomst inkom från 19 länsstyrelser. Flertalet av dessa hade angivit flera 

förslag. Mest frekvent var önskemål om att rektifiera och digitalisera historiska kartor. Fem 

länsstyrelser pekade på behovet av reviderings- och nyinventering av lämningar och flera av 

dem kopplade ihop det önskemålet med behovet av ett uppdaterat och kvalitetssäkrat FMIS. 

Behovet av att kvalitetssäkra materialet från Skog & Historia uttrycks av tre länsstyrelser. En 

översyn av lämningstypslistan framförs av tre länsstyrelser och ytterligare två påpekar 

behovet av tydligare vägledning alternativt föreskrifter från Riksantikvarieämbetet. 

Fördjupade kunskapsunderlag efterfrågas av två länsstyrelser och som exempel nämns 

kolbottnar och samiska lämningar. Länsstyrelsen i Norrbotten tar även upp behovet av 

utbildning eller nätverk för att kunna göra bedömningar av antikvarisk status. 

Ökade resurser anger fem länsstyrelser som angeläget och då främst till handläggning av 

ärenden. Behovet av ytterligare medel framför allt för att datera lämningar, genom 14C-

analys, dendrokronologi eller provgrävning, framförs av fyra länsstyrelser. Länsstyrelsen i 

Västmanland pekar på behovet av ytterligare medel för att genomföra egeninitierade 

arkeologiska utredningar. 

Länsstyrelsen på Gotland kommer med ett konkret förslag och föreslår att skrivningen i 

KML angående fartygslämningar ska ändras från förlisningsår till tillkomstår. 

Fråga 9. Hur hanterar ni fornlämningar som genom införandet av 1850-årsgränsen 

mist sitt lagskydd? 

Fyra länsstyrelser anger att de har få fornlämningar som mist sitt skydd och att de inte ser det 

som något problem.  Sju länsstyrelser svarar att de hanterar de fornlämningar som mist sitt 

skydd som icke fornlämningar. Vid samråd hänvisar fem av dessa länsstyrelser till 
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Skogsvårdslagen och Miljöbalken avseende vilka hänsyn som ska tas till kulturhistoriska 

lämningar och kulturmiljöer. Exempelvis Länsstyrelsen i Västernorrland menar att de 

förklarar för sökande att en lämning kan ha ett högt kulturhistoriskt värde trots att den saknar 

skydd enligt KML. På liknande sätt argumenterar Länsstyrelsen i Gävleborg och uttrycker 

sin oro över att tre av länets karaktärslämningar, kolbottnar, tjärdalar och 

flottningslämningar, har mist sitt skydd i KML. 

Fem länsstyrelser svarar att de planerar att fornlämningsförklara vissa objekt, exempelvis 

milstenar. Länsstyrelsen i Kalmar har fornlämningsförklarat ett antal fartygslämningar och 

Länsstyrelsen i Västmanland menar att de beslutar om fornlämningsförklaring där det 

behövs. Tre länsstyrelser anger det finns lämningar som borde fornlämningsförklaras men att 

de på grund av resursbrist inte har fattat några sådana beslut. Bristen på kunskapsunderlag 

anger Länsstyrelsen i Halland som skäl till att de inte har en bra bild över vilka 

fornlämningar som mist sitt skydd. 

Fråga 10. Hur tycker ni att instrumentet fornlämningsförklaring fungerar? 

Två länsstyrelser svarar att de tycker att processen kring fornlämningsförklaring fungerar bra 

men en av dem med tillägget att processen var tidskrävande. Av de 17 länsstyrelser som 

angivit att de inte har någon erfarenhet av att fornlämningsförklara lämningar utrycker sju en 

oro för att processen är tidskrävande och omständlig. Länsstyrelsen i Västernorrland 

utvecklar detta och skriver att vinsten i kulturmiljövårdsarbetet skulle bli ganska liten och 

därmed inte vara värd insatsen. Länsstyrelsen vill hellre fokusera hellre på 

tipsgranskning/inventering som kan resulterar i stort antal lämningar med otvetydig 

fornlämningsstatus. 
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