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HVORFOR DENNE UDGIVELSE?
I Danmark har vi over 32.000 fredede
fortidsminder. Godt halvdelen af disse
ligger i eller i tilknytning til skoven.

fortidsminder og sten- og jorddiger, og
kapitel 8 om sikring af skjulte spor og
genstande fra fortiden.

De væsentligste årsager til, at vi har så
mange fortidsminder i skovene, er, at
de her har været skånet for landbrugets
pløjning og for byernes udvidelser gennem århundreder.

Denne vejledende publikation fokuserer
hovedsageligt på de synlige fortidsminder, som er beskyttet efter museumslovens kapitel 8 a, da særligt denne
gruppe af fortidsminder er en udfordring
i forbindelse med skovdriften. Publikationen giver et overblik over de typer af
fortidsminder, som oftest findes i skoven,
og over love og regler på området. Publikationen fortæller også, hvordan du kan
beskytte fortidsminderne i den fremtidige skovdrift.

Men udviklingen inden for skovbruget
har resulteret i større og tungere skovningsmaskiner og en mere effektiv skovdrift. Derudover betyder en prioritering
af forskellige skovudviklingstyper, at de
fortidsminder, der tidligere nød godt af at
være placeret i skov, nu i større grad kan
være udsat for at blive skadet.
Spor efter fortidens mennesker og kulturlandskaber er i museumsloven opdelt i
henholdsvis kapitel 8 a om bevaring af

Skovdrift og fortidsminder henvender
sig bredt til skovejeren, de der arbejder i
skoven, studerende ved skovbrugsuddannelserne og andre uddannelser.

Store og tunge
skovningsmaskiner
risikerer at true vores
fortidsminder, hvis du
ikke er opmærkom på
dem i den daglige drift.
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HVAD ER FORTIDSMINDER?

.

Fortidsminder er anlæg eller strukturer,
der fortæller om tidligere menneskers liv
og færden i landskabet. De fleste fortidsminder i skovene stammer fra tiden før,
skovene blev anlagt. De hyppigst forekomne fortidsminder er gravhøje, jættestuer og dysser. Gravhøjene kan variere i
størrelse fra små, beskedne tuer til store
høje i landskabet på op til 30 meter i diameter. Gravhøjene kan være bygget af
græstørv eller af større eller mindre sten.
De kan stamme fra både sten-, bronzeog jernalder og kan være op mod 6.000 år
gamle.
I skovene kan du også finde spor efter
marksystemer fra tidligere tiders landbrug – i form af oldtidsagre og højryggede agre. Du kan også finde spor efter
hus- og gårdstomter og vejspor i skoven.

Tidstavle

Mange af fortidsminderne i skoven
blev etableret, før der
var skov. Andre fortidsminder er levn fra
den tidlige skovdrift.

Flere fortidsminder fortæller historen
om, hvordan man har udviklet og brugt
skoven gennem tiden. Fredskovsdiger, der ofte omkranser skovene for at
beskytte dem; spor efter tidligere planteskoler; kulmiletomter, hvor man har
produceret trækul; og von Langens afdelingssten, der markerede hjørnerne i
skovens forskellige afdelinger og vidner
om den tidligste systematiske skovdrift i
Danmark.
Andre fortidsminder som fangstgruber,
dyrefolde og vildtbanesten, der markerede, hvor kongen havde sine jagtrevirer,
fortæller om dyrehold og jagt i skovene.
I skovene vidner dæmninger, grøfter og
kanaler om fortidens tidlige udnyttelse
af landskabet.
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Sten- og jorddiger findes både i skoven
og i det åbne land. De fortæller om Danmarks tidligste administrative inddelinger, ejerforhold, markudstykninger, og
tidligere skovområder.
Fortidsminderne er meget varierede i
størrelse, form og udseende. Ofte skelner
arkæologer mellem fladedækkende, linjeformede og punktfortidsminder. Blandt
de førstnævnte findes eksempelvis gamle marksystemer, mens de linjeformede
fortidsminder kan være hulveje eller forsvarsvolde. Punktfortidsminderne kan
være gravhøje eller enkeltstående sten
– f.eks. runesten eller bautasten.
Nogle af fortidsminderne er nemme at
finde i skoven, mens andre kan være
sværere at se.
Hvor der er ét fortidsminde, er der ofte
flere. Du kan tit finde de gamle mark-
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systemer placeret omkring gravhøjene,
eller du kan støde på større gravfelter
– steder med mange, tætliggende gravhøje. I bronzealderen placerede folk ofte
gravhøjene tydeligt i landskabet og langs
de gamle vejnet.
Ved flere fortidsminder står der en fredningssten med en kongekrone og bogstaverne F.M., hvilket står for Fredet
Mindesmærke. Stenen indikerer, at fortidsmindet er bekyttet allerede før den
første fredningslov i 1937.
I dag sætter man ikke almindeligvis nye
fredningssten. Et fortidsminde uden
fredningssten er dog lige så beskyttet
som et fortidsminde med fredningssten.
Fredningssten med
initialerne F.M.

Danmarks Højdemodel
er en laserskanning
af jordoverfladen1.
Den viser hvor mange
fortidsminder, der kan
findes i skoven. De
mange runde gravhøje
(de røde cirkler) ligger
her i en skov, hvor
der også er spor efter
marksystemer fra oldtiden (blå cirkler) og
middelalderen (grønne
cirkler).
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TYPISKE FORTIDSMINDER I SKOVENE

Der findes over 10.000 fredede rundhøje i de danske skove.
Dermed er denne type fortidsminder den absolut mest hyppige. Højene varierer meget i størrelse og synlighed.

Stendysser og jættestuer er blandt vores ældste fortidsminder. De store stengrave stammer fra stenalderen og kan
være op til 6.000 år gamle.

Omkring skovene kan du ofte finde stengærder. De såkaldte
fredskovsdiger har markeret grænsen mellem skov og landbrugsjord i over 200 år.

Højryggede agre vidner om, at jorden tidligere har været
dyrket som landbrugsjord. De højryggede agre ligger som
parallelle linjer i landskabet med 10-15 m mellem hver
ager-ryg.
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TYPISKE FORTIDSMINDER I SKOVENE

Kanaler og dæmninger vidner om tidligere tiders udformning
af landskabet, så naturens ressourcer kunne udnyttes bedst
muligt.

I mange skove findes hus- og gårdstomter fra før, landskabet
blev delt op i skov og ikke-skov. De fleste hustomter ligger
under jorden og er ikke synlige i terrænet.

Voldsteder er rester af forsvarsværker fra fortiden. Voldstederne giver sig ofte til kende som længere banker og
volde evt. med tilknyttede voldgrave.

Mindre stenrøser findes ofte i forbindelse med fortidens
marksystemer. Det er her, bonden har samlet de sten, der lå
spredt på marken. Stenrøser kan også være små gravhøje.
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HVORFOR PASSER VI
PÅ FORTIDSMINDERNE?
Fortidsminderne er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Både det enkelte fortidsminde og hele kulturlandskabet, hvor man kan se samspillet mellem
gamle bopladser, grave, veje og marker.
Til sammen fortæller de os historier om,
hvordan mennesker tidligere levede, og
hvordan de tilpassede sig naturen – eller
lod naturen tilpasse sig.
Der er i dag kun bevaret en meget lille
del af det oprindelige antal dysser, jættestuer og gravhøje. Flere af de former
for fortidsminder, der i dag er forsvundet
fra det åbne landskab, kan stadig findes
i skovene. En tur i skoven er derfor ofte

Fortidsminderne kan
fortælle os en masse af
historier om tidligere
menneskers gøren og
laden i landskabet.

den bedste eller eneste mulighed for at
opleve kulturspor som små gravhøje og
marksystemer.
Det stiller visse krav til den moderne
skovdrift at bevare denne vigtige del af
vores fælles kulturarv.
Fortidsminderne fungerer som en arkæologisk vidensbank. Det er blandt andet
her, at arkæologer og andre forskere kan
finde ny viden om fortiden.
I Danmark forsøger vi at bevare så meget som muligt af vores kulturarv dér,
hvor den nu engang er. På den måde er
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der i fremtiden også steder, hvor de kommende generationer kan opleve fortiden.
Derfor sker det yderst sjældent, at de
synlige og beskyttede fortidsminder bliver udgravet.
Når et fortidsminde undtagelsesvis bliver udgravet sker det for at skabe ny
viden om vores fortid. De arkæologiske
redskaber bliver hele tiden bedre og bedre, og derfor kan arkæologerne få mere
viden ud af det enkelte fortidsminde, jo
længere de venter med at undersøge det.
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søgt, ved vi ikke, hvad de gemmer på.
Men fra andre undersøgte fortidsminder ved vi, at et stort og iøjefaldende fortidsminde ikke nødvendigvis indeholder
mere værdifulde oplysninger om fortiden
end et mindre.
Vi må ikke tro, at det kun er de store fortidsminder, det er vigtigt at bevare.
De små fortidsminder er lige så vigtige
som de store – især i skovene, som ofte er
det eneste sted, hvor de stadig er bevaret.

I og med at langt de fleste fortidsminder
i de danske skove ikke har været under-

Arkæologiske udgravninger har påvist, at
der kan være lige så
meget information
– og lige så mange
skatte – i en lille høj
som i en stor.

8

SKOVDRIFT OG FORTIDSMINDER

HVAD SIGER LOVEN?
MUSEUMSLOVENS
KAPITEL 8 A
§ 29 a Der må ikke
foretages ændring i
tilstanden af sten- og
jorddiger og lignende.
§ 29 e Der må ikke
foretages ændring i
tilstanden af fortidsminder. Der må heller
ikke foretages udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, der
fastlægger skel gennem fortidsminder.
§ 29 f På fortidsminder og inden for en
afstand af 2 m fra dem
må der ikke foretages
jordbehandling, gødes
eller plantes. Der må
heller ikke anvendes
metaldetektor.

MUSEUMSLOVENS KAPITEL 8 A
§ 29 a
- beskyttede sten- og jorddiger og lignende
Digerne i skov er beskyttet af loven.
Fjernelse af et dige, gennembrud eller
anden skade på digerne er en overtrædelse af loven.
Du finder en vejledende registrering af
de beskyttede sten- og jorddiger på Danmarks Miljøportal.2
§ 29 e
- fortidsmindets tilstand
Fortidsminderne er automatisk beskyttet af museumsloven. Du må ikke ødelægge, fjerne, ændre eller på anden måde
beskadige de beskyttede fortidsminder.
På side 11 kan du finde de fortidsmindetyper, der er beskyttet af loven.
Nogle fortidsminder er beskyttet, blot de er
synlige. Andre fortidsminder er først beskyttet, når ejer har fået meddelelse om deres tilstedeværelse. Slots- og Kulturstyrelsen kan
tinglyse et fortidsminde på ejendommen.
Slots- og Kulturstyrelsen skal, hvis en ejer
ønsker det, oplyse hvilke beskyttede for-

Den moderne skovdrift kan med lidt omtanke sagtens foregå
i skove med fortidsminder.

tidsminder, der findes på ejendommen, og
hvilken udstrækning fortidsminderne har.
I den moderne skovdrift er der stor risiko
for, at du kan komme til at forvolde skade
på fortidsminderne og dermed overtræde
loven. Skaderne opstår tit, hvis du ikke
kender til fortidsmindets eksistens.
§ 29 f
- fortidmindernes 2-meter beskyttelsesbræmme
Omkring de fleste beskyttede fortidsminder er der desuden en 2 meter bred
beskyttelsesbræmme, hvor du ikke må
plante, gøde eller foretage anden jordbehandling – dette gælder også på selve fortidsmindet.
På fortidsmindet såvel som i 2-meter
ræmmen må du godt fælde træer, så længe du viser hensyn til fortidsmindet.
NATURBESKYTTELSESLOVEN
§ 18
- fortidsmindebeskyttelseslinjen
De fleste fortidsminder har en beskyttelseslinje på 100 meter omkring sig. Formålet er at sikre, at fortidsmindernes
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Et af de vigtigste parametre for at bevare
et fortidsminde er, at
det er synligt i skoven.

synlighed i landskabet ikke bliver forringet og at sikre de arkæologiske spor.
Derfor er det en ændring af fortidsmindets betydning i landskabet og landskabelige fremtræden i terrænet, hvis du
planter ny skov på landbrugsjord inden
for beskyttelseslinjen, mens gentilplantning af et afdrevet skovområde ikke tæller som en ændring.

Fortidsmindernes beskyttelseslinjer kan
findes på Danmarks Miljøportal.3

Inden for beskyttelseslinjen må du ikke
foretage ændringer i tilstanden af terrænet, og du må ikke etablere hegn, placere
borde/bænke, opsætte informationstavler
og lignende. Dette gælder også for midlertidige ændringer, hvis du eksempelvis
skal have nedgravet kabler.

Du kan ansøge om dispensation på Slotsog Kulturstyrelsens hjemmeside.4

Inden for beskyttelseslinjen må du ikke
foretage deponering af varig karakter,
mens det er kutyme, at det ikke vurderes
som en overtrædelse at stable træ eller
placere flisbunker, hvis de kun ligger der
i kortere tid i forbindelse med igangværende skovdrift. Det er desuden ikke tilladt at anlægge mountainbikeruter eller
andre befæstede vejsystemer inden for
beskyttelseslinjen. Opstår stier og spor
naturligt gennem længere tids færdsel i
området, anses dette ikke som en ændring af terrænet.

DISPENSATION
Hvis du ønsker at ændre på et fortidsminde eller i 2-meter beskyttelsesbræmmen, skal du søge om dispensation hos
Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på området.

Praksis, hvad angår dispensationer, er
meget restriktiv, og der gives kun undtagelsesvis dispensation fra beskyttelsesreglerne. Der gives ikke dispensation på
grund af driftsøkonomiske forhold.
Ansøgning om dispensation til at foretage
ændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen skal søges hos kommunerne, der forvalter naturbeskyttelseslovens § 18. Hvis du ønsker at ændre på et dige, skal du ligeledes søge om
dispensation hos kommunen.
PLEJE – FRIVILLIGT ELLER PLIGT?
Stat og kommune har pligt til at pleje fortidsminder, der ligger på offentligt ejede
områder. Det betyder, at hvis du arbejder

NATURBESKYTTELSESLOVEN
§ 18 Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for
100 m fra fortidsminder, der er beskyttet
efter bestemmelserne
i museumsloven. Der
må ikke etableres hegn,
placeres campingvogne
og lignende.
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MUSEUMSLOVENS
KAPITEL 8

i offentlig skov, skal du være opmærksom på, at fortidsmindet er synligt og friholdt for vegetation, der potentielt kan
skade fortidsmindet. Læs evt. Slots- og
Kulturstyrelsens vejledning om pleje af
fredede fortidsminder.5

§ 27, stk 2 Findes der
under jordarbejde spor
af fortidsminder, skal
arbejdet standses, i
det omfang det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks
anmeldes til kulturministeren (Slots- og
Kulturstyrelsen) eller
det nærmeste statslige
eller statsanerkendte
kulturhistoriske museum.

Samme plejepligt er der ikke for fortidsminder i privat skov. Kommunen kan dog
indgå en aftale med lodsejer om, at kommunen varetager pleje af fortidsminderne.
MUSEUMSLOVENS KAPITEL 8
Mens museumslovens kapitel 8 a beskæftiger sig med de beskyttede fortidsminder, omhandler kapitel 8 sikringen af
de anlæg og genstande, der gemmer sig
under jorden, og arkæologiske undersøgelser heraf.
Den arkæologiske kulturarv under jorden er, præcis som fortidsminderne over
jorden, spor efter fortidens mennesker,
det samfund de levede i, og brugen af
landskabet omkring dem.
Før du går i gang med et anlægsarbejde,
bør du undersøge, om der er kulturhistoriske spor i undergrunden. Da der meget

Hvis du finder forhistoriske spor eller
genstande i skoven,
skal du kontakte det
lokale arkæologiske
museum eller Slotsog Kulturstyrelsen.

sjældent bliver bygget i skovene, er reglerne ikke uddybet nærmere her. Du kan
læse mere om den bygherrebetalte arkæologi på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.6
Finder du anlæg eller genstande efter fortidens mennesker i forbindelse med arbejde i
skoven, skal arbejdet standses og det lokale
arkæologiske museum eller Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes.7 Styrelsen beslutter, om fortidsmindet skal undersøges nærmere, eller om arbejdet kan genoptages.
KULTURARVSAREALER
I Danmark findes der en række kulturarvsarealer. Det er områder, der er blevet udpeget som særligt kulturhistorisk
interessante, og hvor der findes flere
skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealerne er i sig selv ikke beskyttede, men kan
indeholde beskyttede fortidsminder og
har til formål at advare skovejere og andre lodsejere om, at der er fortidsminder
i et område. Hvis du har et kulturarvsareal i din skov, er det derfor en god idé
at opretholde en skånsom skovdrift i området. Du kan blandt andet finde kulturarvsarealerne på Danmarks Miljøportal.8
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TYPISKE OVERTRÆDELSER
BILAG TIL MUSEUMSLOVEN
Kapitel 1:
Følgende fortidsmindetyper er omfattet af
beskyttelsen i henhold
til lovens § 29 e, hvis de
er synlige i terrænet:
1) Høje, røser.
2 Stengrave, dysser,
jættestuer.
3) Skibssætninger.
4) Ubebyggede voldsteder og værfter.
5) Forsvarsanlæg.
6) Ødekirkegårde.
7) Ruiner.
8) Runesten, bautasten.
9) Sten med
helleristninger.
10) Kors, milepæle,
vildtbanesten og
lignende.

Ulovligt opsat jægerskjul på gravhøj.

Fjernelse og bortgravning. Der gives meget sjældent dispensation til at fjerne et
fortidsminde. Fjerner du et fortidsminde
uden dispensation, kan skovens ejer blive retsforfulgt. Du må heller ikke fjerne
sten fra fortidsmindet.
Køreskader. De tunge skovningsmaskiner kan forvolde store, synlige skader på
fortidsminder og diger. Det kan ske, hvis
du kører over et fortidsminde, mens jorden er blød. Ved skovning er det en idé
at udlægge køreplader eller granris.
Plantning. Det er ulovligt at plante træer på fortidsmindet og inden for en afstand af to meter. Selvforynget opvækst
er dog ikke ulovlig. Men hvad enten træerne er lovlige eller ulovlige, kan deres
rødder gøre skade på fortidsmindet. Selvom der har været træer på fortidsmindet
tidligere, har du ikke lov at gentilplante
på fortidsmindet.
Bænke og flagstænger hører ikke naturligt til på fortidsmindet og er en ændring
af fortidsmindets tilstand.
Kunstige rævegrave. Du må ikke grave
i fortidsmindet. Det gælder også etablering af kunstige rævegrave.

Jagttårne og -skjul. Det er ikke tilladt
at opsætte jagttårne/hochsitz på fortidsmindet. Du må heller ikke nedgrave
jagtskjul i fortidsmindet.
Deponering. Større mængder hugstaffald,
kvas, flis- eller jordbunker og andet affald
må ikke deponeres på eller i en afstand af
to meter fra fortidsminderne og digerne.
Skader efter skovning. Falder større træer på fortidsmindet, eller trækker du
stammer ud over et fortidsminde, kan
dette medføre skader på fortidsmindet.
Afbrænding. Det er ikke tilladt at afbrænde græs og lyng på et fortidsminde,
da anlæg fra oldtiden i eller under jordoverfladen kan tage skade af opvarmningen.
Gennembrud i digerne, mountainbikespor og spring på digerne. Diger i skov
har ofte et eller flere gennembrud. De
er ikke lovlige, hvis de er oprettet efter
digebeskyttelsens ikrafttræden 1. juli
1992, og der ikke er givet dispensation til
det. Det er ikke ualmindeligt, at digerne
indgår i mountainbike- og rideruter.
Det er med til at nedbryde digerne og en
overtrædelse i forhold til loven.

Kapitel 2:
Følgende fortidsmindetyper er kun omfattet af
beskyttelsen i henhold
til lovens § 29 e, når
ejeren har modtaget
meddelelse om deres
tilstedeværelse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Mølleanlæg.
Dæmninger.
Bro- og vejanlæg.
Stenvolde,
stenrækker.
Bebyggede voldsteder og værfter.
Helligkilder.
Kanaler.
Anlæg ved eller i
søer, åer og moser.
Bopladser.
Fortidsminder
omfattet af kapitel 1,
som ikke er synlige i
terrænet.
Sten og træer,
hvortil der er knyttet
folketro, historisk
overlevering eller kulturhistorisk tradition.
Krigergrave.
Mindesmærker.
Sten- og jorddiger.
Agerspor.
Fangstgruber.
Sten- og grenkast.
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HVORDAN PASSER VI
PÅ FORTIDSMINDERNE?
Kendskab til fortidsminderne, hvor de ligger, og hvordan de tager sig ud, er vigtig for,
at både skovejer og skovarbejder kan vise
hensyn til fortidsminderne i skovdriften.
I den nationale database Fund og Fortidsminder 9 er registreret de godt 32.000
fortidsminder i Danmark, som er beskyttet
som fredede fortidsminder. Dertil findes
der en stor mængde fortidsminder, der
endnu ikke er blevet registreret som beskyttede, men som alligevel er beskyttet
efter museumslovens regler, fordi de er
synlige.

Opdaterede skovkort
med markeringer af
fortidsminderne er et
godt redskab
til at passe på
fortidsminderne.

minder, før du begynder dit arbejde.
Det er let at trække oplysninger ud af
Fund og Fortidsminder, så du kan tegne
fortidsmindernes placering og udstrækning
ind på skovkort. Dette er der allerede mange skovejere, der har valgt at benytte sig af.
Fortidsmindernes udstrækning er kun vejledende.
Er du i tvivl om, hvorvidt du har et eller
flere fortidsminder på din ejendom, kan du
altid kontakte Slots- og Kulturstyrelsen,
som oplyser om fortidsminderne og deres
udstrækning.

En stor del af de beskyttede fortidsminder er tinglyst på den ejendom, de ligger
på. Det er skovejerens ansvar at være
opmærksom på, at fortidsminderne findes, og at de er beskyttede.

DRIFTSPLAN
Har du en skov med mange fortidsminder, kan du med fordel tage disse med i
driftsplanlægningen. Dermed sikrer du,
at der tages hensyn til fortidsminderne.

Som skovarbejder er det en god idé at
forhøre dig om, hvor der ligger fortids-

Skal skoven have en PEFC- eller
FSC-certificering, er det nødvendigt at

SKOVDRIFT OG FORTIDSMINDER
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Det er en god idé at
afskærme de nærmeste fortidsminder, når
du arbejder i skoven.

udarbejde en grøn driftsplan. Certificeringerne dokumenterer, at skoven drives
bæredygtigt, og stiller desuden krav om
registrering og beskyttelse af fortidsminder og kulturspor.

ning de har. Dette gælder også eksterne
entreprenører og andre brugere af skoven,
som eksempelvis jægere, der ikke må opsætte jagttårne på eller grave i fortidsminderne.

ANBEFALINGER
Skovkort med fortidsminder: Det er en
god idé at have opdaterede skovkort med
markeringer af fortidsminderne.

Tag hensyn til fortidsminderne, når
hugsten planlægges. Planlæg fældning,
så de større træer ikke bliver lagt ned og
trukket hen over fortidsminderne.

Lav lister. Det er desuden en god idé at
lave en liste med de fortidsminder, der er
i skoven. Her kan du registrere fortidsmindets udseende og eventuel bevoksning, ligesom du her kan notere, om der
skal foretages særlige tiltag for at pleje
fortidsmindet.

Sørg for synlighed. Kvas og dødt ved skal
fjernes fra fortidsminderne, så de er synlige. Du kan i det daglige arbejde afmærke fortidsminderne med landmålerstokke, advarselstape eller lignende, hvis du
arbejder tæt op ad disse.

Informér medarbejdere og andre i skoven.
Husk at oplyse skovarbejderne om, hvor
fortidsminderne er, og hvilken udstræk-

Udlægning af kørespor. De fladedækkende
fortidsminder har gavn af, at du udlægger
kørespor og markerer disse på kort, så du
i fremtiden kan benytte de samme spor og
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Udlægning af kørespor kan være med
til at bevare især de
fladedækkende fortidsminder.

dermed minimere risikoen for køreskader.
Det er særlig vigtigt i områder med mange og tætliggende fortidsminder og marksystemer. De højryggede agre består af lange
rygge og render, som tilsammen skaber et
vaskebrætlignende billede i skovbunden. Her
bør maskinskovning, udkørsel og udslæbning ske på langs af agrenes struktur, og
kørsel skal foregå nede i renderne.
Vent på frosten – eller tørken. Hvis du
skal køre over eller på fladedækkende
fortidsminder, bør du gøre det, når jorden er enten frossen eller meget tør, for
at undgå køre- og trykskader. Benyt altid eksisterende kørespor.
Valg af kultur. Det kan være til gavn for
fortidsminderne, hvis du konverterer fra
nåleskov til løvskov. I løvskov kan større kronetræer kaste skygge, hvilket minimerer uønsket opvækst af nye træer

på fortidsminderne. Derudover sker der
færre skader ved stormfald. Ved skovning er det desuden godt for fortidsminderne, hvis du lader træer stå tilbage,
der giver skygge til fortidsmindet.
Lad rodkagen ligge. Hvis et træ på eller nær et fortidsminde er faldet under
en storm, må du aldrig fjerne rodkagen.
Den bør i stedet vippes tilbage på plads.
Har fortidsmindet taget skade, eller er
du i tvivl herom, bør du kontakte Slotsog Kulturstyrelsen.
ALTERNATIVE DRIFTSFORMER
Driftsformer som stævningsskov og græsningsskov medfører andre problemstillinger end ved varetagelsen af fortidsminder
i konventionel skov.
I græsningsskov er det nødvendigt at
observere fortidsminderne, før der slides
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hul på græsdækket, og anlægget tager
skade. Det er vigtigt at sikre sig et skånsomt græsningstryk. Sker det, vil græsningsskov som udgangspunkt være til
gavn fortidsminderne.
I urørt skov sker der i sagens natur ikke
mange skader i forbindelse med skovdriften. Her er en stor trussel for fortidsminderne, at de ikke bliver plejet, så de selv
– og resten af skoven – gror til. Sker det,
kan skovens besøgende ikke længere opleve fortidsminderne, og på længere sigt
kan de blive ødelagt af rødder og stormfald.
PLEJE
En god pleje består i at udtynde/fælde
træer på fortidsminderne og at opstamme de omkringstående træer, så du sik-
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rer fortidsmindets synlighed. At fortidsminderne er synlige, er den bedste
gardering mod utilsigtede skader ved
skovdrift.
Hvad angår de store, fladedækkende fortidsminder som voldsteder og marksystemer, kan du ikke hensigtsmæssigt
pleje disse ved at holde dem helt fri for
træer. Så vil der blot opstå store åbninger i skoven, hvor der kan opstå en mere
vilkårlig, selvforynget opvækst. Borge
og ruiner friholdes dog helt for træer, da
rødderne nedbryder anlæggene.
En planlagt drift med skyggegivende træer kan hindre ukontrolleret opvækst. Det
sikrer, at fortidsmindet forbliver synligt,
og at plejeindsatsen kan minimeres.10

Fortidsminderne kan
have gavn af, at man
lægger skoven om til
alternative skovtyper
som græsnings- eller
stævningsskov. Der
kan dog være udfordringer med eksempelvis græsningsskader.
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Pleje af fortidsminderne
består ofte af fældning af træer, hvis
rødder potentielt kan
ødelægge fortidsmindets struktur under
jorden.

KRONETRÆER
Erfaring fra Naturstyrelsen viser, at
skyggegivende kronetræer kan være med
til at sikre fortidsminderne i skovene.
Bredkronede, solitære træer kan, hvis de
står i et antal og et omfang, der gør, at
de giver den rette mængde halvskygge og
lysindfald, skabe en god og solid, lav vegetation på fortidsmindet og hindre selvforyngelse.
Det kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med den almindelige drift at tænke
kronetræerne ind i planlægningen.

Egnede løvtræer uden for fortidsmindet
og fortidsmindets 2 meter beskyttelsesbræmme kan udvælges som kommende
kronetræer. På de større fladedækkende
fortidsminder udvælges egnede selvforyngede træer.
På længere sigt får fortidsminderne en
solid overflade, der hindrer nedbrydning.
Fortidsminderne vil desuden fremstå
synlige i skoven uden en større mængde
opvækst.

SKOVDRIFT OG FORTIDSMINDER
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LINKS
FUND OG FORTIDSMINDER
Information om fortidsminder,
kulturarvsarealer,
fredede bygninger m.m.
www. kulturarv.dk/fundogfortidsminder

DANMARKS MILJØPORTAL
Information om blandt andet
kulturarvsarealer, diger, fortidsmindebeskyttelseslinjer m.m.
www. miljoeportal.dk

REGLER
MUSEUMSLOVEN
Lovbekendtgørelse nr. 358
af 8. april 2014
Kan findes på retsinformation.dk

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Lovbekendtgørelse nr. 934
af 27. juni 2017
Kan findes på retsinformation.dk

SKOVLOVEN
Lovbekendtgørelse nr. 122
af 26. januar 2017
Kan findes på retsinformation.dk

PLEJEBEKENDTGØRELSEN
Bekendtgørelse nr. 1514
af 14. december 2006
Kan findes på retsinformation.dk

VEJLEDNING OM PLEJE
AF FREDEDE FORTIDSMINDER
Kan downloades fra slks.dk

VEJLEDNING OM BESKYTTEDE
STEN- OG JORDDIGER
Kan downloades fra slks.dk

NOTER
1
2
3
4
5
6

Danmarks Højdemodel kan hentes på Kortforsyningens hjemmeside, www.kortforsyningen.dk.
Danmarks Miljøportal, arealinformation.miljoeportal.dk/
Danmarks Miljøportal, arealinformation.miljoeportal.dk/
www.slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/dispensation-til-aendring-af-fredet-fortidsminde
www.slks.dk/pulikationer/publikationsarkiv-kulturarvsstyrelsen/singlevisning/artikel/veledning_om_pleje_af_fredede_fortidsminder/
www.slks.dk/fortidsminder-diger/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersoegelser/

www.slks.dk/fortidsminder-diger/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/ansvarsomraader-og-kontakt/).
Danmarks Miljøportal, arealinformation.miljoeportal.dk/
9
Databasen Fund og Fortidsminder: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
10
Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om pleje af fredede fortidsminder kan downloades fra slks.dk:
www.slks.dk/pulikationer/publikationsarkiv-kulturarvsstyrelsen/singlevisning/artikel/veledning_om_pleje_af_fredede_fortidsminder/
7
8
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