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Sammanfattning 

Bakgrund Skogsmaskiner har under många år förstört både fornlämningar och 

gränsmärken. Idén till databasen/tjänsten uppkom av egna erfarenheter vid 

en förrättning, där flertalet gränsmärken hade blivit överkörda av 

skogsmaskiner.  

Syfte  Examensarbetets syfte är att lyfta fram en ny idé för att minska skadorna 

på fornlämningar och gränsmärken som skogsmaskiner orsakar, samt hur 

lägesnoggrannheten påverkar den nya tjänstens ändamål. 

Metod Examensarbetet består av en litteraturstudie med syfte att besvara och ge 

en bakgrund till problemställningen. För att undersöka hur vanligt det är 

att lantmätare/mätingenjörer stöter på att gränsmärken blivit skadade av 

skogsmaskiner genomfördes en enkätundersökning. För en djupare inblick 

av lägesnoggrannheten på utrustningen i skogsmaskiner och vilken kvalitet 

på koordinaterna som krävs för en mer ändamålsenligt tjänst gjordes en 

intervjustudie. 

Slutsats De uppgifter som finns tillängliga idag ska vara användbara när det gäller 

fornlämningar, för en ändamålsenlig tjänst som ska fungera ute i skogen 

där lägesnoggrannheten inte alltid är den bästa. Däremot är kvaliteten på 

gränspunkter i DRK inte helt perfekt för att kunna användas.  

 

Nyckelord Fornlämning, gränsmärke, databas, tjänst, skogsbruk, avverkning, 

skogsmaskin, lägesnoggrannhet, koordinater 
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Abstract 

Background Forest machines has for many years destroyed both ancient monuments 

and boundary marks. The Idea for the database/service grew out of 

personal experience at a land parceling ceremony, where most boundary 

markings had been run over by forest machinery. 

Objective Purpose of this thesis is to present a new idea to reduce the damage to 

ancient monuments and boundary marks that forestry machinery causes, 

and how positional accuracy affects the new service use. 

Method The thesis consists of a literature study aimed to answer and give a 

background to the issue. To investigate how common, surveyors come 

across that boundary markings are damaged by forest machines a 

questionnaire survey was made. For a deeper insight of the positional 

accuracy and quality of coordinates required for a more appropriate 

service, an interview study was made. 

Conclusion The information available today should be useful in the case of ancient 

monuments, for an efficient service that will work in the woods where 

positional accuracy is not always the best. However, the quality of the 

boundary points in the DRK may not be perfect for use. 

 

Keywords Ancient monument, boundary marks, database, service, forestry, 

harvesting, forest machine, accuracy, coordinate  
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Förkortningar  

BrB – Brottsbalken (SFS 1962:700)  

FBL – Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

FMIS – Fornminnesinformationssystem 

KML – Kulturminneslagen (SFS 1988:950) 

RAÄ – Riksantikvarieämbetet 
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1. Introduktion 

 

I det här kapitlet ges en bakgrund till studien och en presentation av syfte och mål samt 

de frågeställningar som studien avser att besvara. Frågeställningarna kommer att utgöra 

grunden för arbetets genomförande och utformning.  

 

1.1 Bakgrund  

Skogen kamouflerar många ledtrådar om våra förfäder och kan upplevas som ett stort 

bibliotek med information och berättelser om den svenska historien. I årtusenden har 

skogen varit en viktig tillgång för överlevnad och välfärd. Människor har kunnat hämta 

virke, mat och låtit boskapen betat. De har sedan lämnat spår efter sig i form av forn- och 

kulturlämningar. (RAÄ, 2010a).   

 

Gränsmärken är en form av fornlämning, som många kanske inte tänker på, men kan 

dölja spår av speciella mikrohabitat. Värdesättningen av att bevara gränsmärken borde 

därför vara densamma som vilken annan fornlämning, oavsett position (Szabó, 2010). 

 

Dessvärre förstörs eller skadas många fornlämningar och gränsmärken av den utveckling 

som sker inom skogsbruket, delvis på grund av skogsmaskinerna och att markingrepp 

ökar (Lantmäteriet, 2012). Idén att försöka lösa problemet väcktes av egna erfarenheter 

vid en lantmäteriförrättning, där ett flertal råstenar hade blivit påkörda i samband med en 

skogsavverkning. Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) Skog i Härnösand hade också 

nyligen kört sönder en fornlämning som dessutom var registrerad i deras eget kartsystem. 

Första tanken är: Vad beror det på och finns det någon lösning?  

 

RAÄ (2006) gjorde en inventering av fornlämningar åren 1999, 2005 och 2006, som är 

den senast uppdaterade inventeringen. RAÄ konstaterade att ungefär 50 procent av alla 

fornlämningar som ligger inom ett avverkningsområde, hade mer eller mindre påverkats 

av skogsmaskiner. Fortsätter förstöringen av fornlämningar och gränsmärken kommer 

dessa objekt inte finnas kvar länge och vårt kulturhistoriska arv försvinner.  
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1.2 Syfte och mål 

 

Examensarbetets syfte är att lyfta fram en ny idé för att minska skadorna på 

fornlämningar och gränsmärken som skogsmaskiner orsakar, samt hur 

lägesnoggrannheten påverkar den nya tjänstens ändamål. Målet med rapporten är att ge 

riktlinjer hur databasen/tjänsten ska fungera. 

 

 Rapportens målgrupp är skogsföretag, men även allmänheten och myndigheter. Studien 

är viktig för målgruppen av tre orsaker: (1) det är svårt att rekonstruera fornlämningar till 

dess ursprungliga struktur om de är ointakta eller helt förstörda; (2) stridiga gränsmärken 

försvårar lantmäteriförrättningar som i sin tur gör att kostnaderna för fastighetsägaren 

ökar; (3) skogsföretag och maskinförare får en effektiviserad avverkningsprocess och 

minskad arbetskostnad.  

 

1.3 Frågeställningar  

 

Nedan presenteras de frågeställningar som studien syftar till att besvara. 

 

 Vad reglerar lagen om fornlämningar respektive 

gränsmärken? 

 Hur kan myndigheter, allmänheten och skogsföretag hjälpas 

åt för att värna om våra fornlämningar samt gränsmärken? 

 Hur vanligt förekommer det att gränsmärken är skadade på 

grund av skogsmaskiner? 

 Har det polisanmälts att en gränsmarkering skadats av 

skogsmaskiner? 

 Är det någon skillnad mellan GPS-utrustningarna som 

skogsmaskiner och Lantmäterimyndigheten använder? 

 

1.4 Studiens avgränsningar 

 

Examensarbetet avser att ge riktlinjer till en ny tjänst som ska varna och uppmärksamma 

maskinföraren när han/hon är i närheten av en fornlämning eller ett gränsmärke för att 

minska skadorna på dessa. För att se hur vanligt det är att gränsmärken skadas av 

skogsmaskiner kommer erfarenheter samlas in från lantmätare/mätningsingenjörer som 
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arbetar ute i fält. Även kommentarer om den nya tjänsten från personer som arbetar inom 

skogsindustrin. 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 ger en introduktion till rapporten och de frågeställningar som ska besvaras 

presenteras. I kapitel 2 beskrivs rapportens tillvägagångssätt. Kapitel 3 innehåller en 

litteraturstudie där lagstiftning samt litteratur inom ämnesområdena fornlämningar och 

gränsmärken har varit relevant. I kapitel 4 presenteras resultatet och i kapitel 5 innehåller 

den diskussion av de resultat som framställts genom studien. Rapporten avslutas i kapitel 

6 med en presentation av de slutsatser som rapporten lett fram till. 
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2. Metod 

 

I metodkapitlet redovisas en beskrivning av arbetets genomförande. Kapitlet inleder med 

litteraturstudien och hur den genomförts, sedan beskrivs hur data samlats in i form av en 

enkätundersökning.  

 

2.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien började med att hitta och granska litteratur i syfte att samla in 

bakgrundsinformation om ämnet och frågeställningarna. Det som har varit relevant 

litteratur är svensk lagstiftning, information från RAÄ och Lantmäteriets hemsida samt 

vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Den lagtext som använts för arbetet har 

behandlat termerna ”fast fornlämning” och ”gränsmärke”. Den information från lagtext 

som använts har hittats i KLM, BrB jämte FBL. 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaser som varit tillgängliga genom Högskolan i 

Gävles bibliotek. De databaser som användes var Science Direct, Discovery och Nordic 

Journal of Surveying and Real Estate Research. 

 

Sökord som användes var ”woodland”, ”cadastral”, ”FMIS”, ”forest machine”, ”GPS”, 

”accuracy” och ”boundary”. Artiklarna skulle vara ”peer-reviewed” om den vid 

bedömning var användbar för studien. De tidskrifter som används och där artiklarna varit 

publicerad i är ”Computers, Environment and Urban system”,”Canadian Journal of 

Forest Research”, ” Antiquity”, ”Journal of surveying engineering-asce”, ”Journal of 

Historical Geography” och”Advances in Space Research”. 

 

2.2 Enkätundersökning 

 

Undersökningen gjordes för att samla in empiri genom enkäter riktad mot 

yrkesverksamma lantmätare/mätningsingenjörer, vilket även var en form av kvantitativ 

och kvalitativ studie (Trost, 2007 ). Syftet med undersökningen var att se hur 

vanligt det är att skogsmaskiner skadar gränsmärken och vad lantmätare/mätingenjörer 

tycker om idén att utveckla en ny tjänst för skogsmaskiner.  
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Enkäten bestod av två delar, ett inledande missivbrev och enkätfrågor, se bilaga 1. Ett 

missivbrev ska vara tilltalande och inte allt för långt, för att den som öppnar brevet ska 

vilja delta och bli intresserad (Trost, 2007). Det berättade lite kort om vad detta 

examensarbete handlade om och vad enkäten syftade till att undersöka. 

 

Enkäten var helt standardiserad, vilket innebär att frågorna var likadana för alla 

medverkande. Frågorna var strukturerade och hade minst tre svarsalternativ (Trost, 2007). 

Totalt sex frågor, varav fyra stängda och två öppna frågor. Detta för att öka 

svarsfrekvensen så att det gick snabbt att delta i undersökningen.  De stängda frågorna var 

förinställda med svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. De öppna frågorna hade både 

svarsalternativ, som nämnt ovan, och kommentarfält som deltagaren själv kunde välja att 

ge en reflektion om frågan. De frågor som ingick i undersökningen var: 

 

1. Har du någon gång, ute i fält, stött på att gränsmärken skadats av 

skogsmaskiner? 

2. Har det hänt fler än en gång under de senaste tre åren? 

3. Känner du till att det är förbjudet enligt BrB 14 kap. 8§ att flytta, borttaga, 

skada eller förstöra gränsmärken? 

4. Har du någon gång gjort en anmälan mot ett skogsbolag eller en privat 

skogsägare enligt BrB 14 kap. 8§? 

5. Tror du att en utveckling av en helt ny tjänst, som varnar maskinföraren att 

en gränsmarkering är nära, skulle kunna bidra till att minska 

problematiken kring detta? 

6. Om ja: Tror du att det är viktigt med hög lägesnoggrannhet för att 

databasen ska uppfylla sitt syfte? 

 

Deltagandet var helt anonymt och frivilligt. Antal utskickade enkäter utgick till 1000 

personer via Lantmäteriets intranät och det blev sammanlagt 139 svar. De ansågs vara 

mer än tillräckligt för att uppnå målet med enkätundersökningen eftersom att 

undersökningen var endast riktad mot en speciell målgrupp som arbetade utomhus.  
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2.3 Intervjustudie 

I den här studien samlades kvalitativ information genom telefonintervjuer med personer 

som arbetar på skogsbolagen Korsnäs AB och Stora Enso, vilket även är en form av 

kvalitativ studie (Trost, 2007). Syfte med intervjuerna handlade om att ta reda på vad de 

tycker om idén till en ny tjänst för skogsmaskiner och deras egna erfarenheter vad gäller 

lägesnoggrannhet. Utifrån det perspektivet kunde sedan frågorna ställas och tematiseras 

för att klargöra det som skulle undersökas. I intervjuerna ställdes frågor som behandlade 

utrustning och lägesnoggrannhet i Korsnäs AB och Stora Ensos skogsmaskiner, samt vad 

de tror om idén om en ny tjänst som varnar maskinföraren om fornlämningar och 

gränsmärken. 

 

Intervjuerna var standardiserade till viss del, det vill säga med förbestämda frågor men 

med möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna var ostrukturerade med frågor som var 

helt öppna, vilket innebär att det inte fanns några svarsalternativ utan den intervjuade fick 

svara fritt (Trost, 2007). 

 

Antalet intervjuer begränsades till två, vilket ansågs uppfylla författarens krav för att 

uppnå målet med intervjustudien. Intervjuerna gjordes med en skogstekniker som arbetar 

för Korsnäs AB och en produktionsutvecklare för Stora Enso. Intervjupersonerna valdes 

ut genom kontaktpersoner och av ren slump.  

 

Intervjuerna utfördes via telefonsamtal. Inledningsvis klargjorde författaren vad 

examensarbetet handlar om och syftet med den nya databasen/tjänsten. Författaren 

presenterade även vilken typ av frågor som intervjun skulle innehålla. De svar som 

angavs antecknades på ett vanligt papper som sedan sammanställdes i en löpande text. 
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3. Litteraturstudie 

 

I det här kapitlet presenteras den litteraturstudie som gjorts för att besvara de 

frågeställningar från avsnitt 1.3, som även ska stödja de resultat som examensarbetet 

genererar. Litteraturstudien inleds med en beskrivning av den lagstiftning och annan 

litteratur som behandlar fornlämningar samt gränsmärken. Studien avslutas med faktorer 

som kan påverka användningen av den nya databasen/tjänsten, se under resultatkapitlet 

Databasen Rune. 

 

3.1 Fornlämningar 

 

Fast fornlämning är en kvarleva efter människors verksamhet som ingen aktivt använder 

sig av idag (2 kap. 1§ KML). Vad som definieras som en fast fornlämning enligt 2 kap. 

1§ KML, anses vara följande: 

 

 Gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra 
begravningsplatser, 

 Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken 
och bilder samt andra ristningar eller målningar, 

 Kord och minnesvårdar, 
 Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna 

ändamål, 
 Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 

uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar 
efter arbetsliv och näringsfång, 

 Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar 
samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk, 

 Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, 
sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter, 

 Skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev 
vrak, 

 Naturbildningar till vilka ålderdomligt bruk, sägner eller liknande är 
knutna.  

 

Den vanligaste lämningen som finns i skogen är olika varianter av gravar.  Tillsammans 

utgör de fornlämningar som är funna i skogen, mindre än en halv procent av skogsmarken 

(RAÄ, 2009).  

 

3.1.1 Restriktioner enligt lag  

 

Fasta fornlämningar är skyddade av kulturminneslagen. Det menas att ingen utan tillstånd 

får flytta, gräva ut, täcka över eller genom bebyggt område, plantering eller förändra eller 
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skada en fast fornlämning (2 kap. 6§ KML). Den som av uppsåt eller oaktsamhet skulle 

skada eller förstöra en fornlämning kan åtalas för brott mot kulturminneslagen, vilket kan 

leda till böter eller fängelse (2 kap. 21§ KML). Fornlämningar har även ett skyddat 

område runt lämningen för att den ska hålla sig bevarad (2 kap. 2§ KML). Utsträckningen 

på området kan vara olika beroende på var lämningen är lokaliserad i landet och vilket 

värde den anses ha (Julstad, 2011).  

 

3.1.2 Fornsök 

 

Fornminnesinformationssystem (FMIS) även kallad Fornsök, är en digital databas som 

består av över 1.7 miljoner registrerade fornlämningar och antalet ökar ständigt eftersom 

många är okända. Databasen har varit tillgänglig för allmänheten sedan år 2003 

(Löwenborg, 2009). Vem som helst kan gå in och söka på olika typer av lämningar, där 

det finns både information om lämningen samt position på karta. Nedan visas ett exempel 

hur en sökning kan se ut från databasen.   

 

 

Figur 1. Bilden visar ett exempel från FMIS. Källa: RAÄ,  www.fmis.raa.se. 

 

FMIS finns i två olika versioner; en publik, som alla kan använda och en yrkesversion där 

inloggningsuppgifter behövs för tillträde. Den publika versionen uppmanas att inte 

användas vid planering av till exempel avverkning eller annan typ av markingrepp (RAÄ, 

2012).  

 

http://www.fmis.raa.se/
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3.1.3 Kringla 

 

Kringla är en applikation som kan laddas ner för mobiltelefoner med operativsystemet 

Android. Med kringla kan allmänheten få koordinater ute i fält för att hitta registrerade 

fornlämningar ute i skogen från RAÄ (RAÄ, 2010b). Om någon hittar en fornlämning 

som inte är registrerad av RAÄ går det att positionera via mobiltelefonens GPS-

anslutning och infoga egna bilder på lämningen, så att andra kan ta del av den.  

 

3.2 Gränsmärken och gränser 

 

Alla fastigheter har gränser och gränsmärken för att urskilja dess omfång (Bogaerts & 

Zevenberger, 2001).  Gränsmärken kan komma i olika material och skepnader. De kan 

vara skapta av sten, järn, men likaså av trä (Andreasson, 2008).  

 

Förr i världen staplades stenar upp på ett särskilt sätt för att få ett visst utseende, de fick 

inte misstolkas som vanliga naturstenar om det skulle utgöra en gräns. Dessa formationer 

kallas för rösen, råstenar, visare eller uteliggare (Andreasson, 2008). En råsten har oftast 

en större hjärtsten i mitten som är uppställd på högkant med mindre stenar runt omkring, 

se figur 2. 

 

 

Figur 2. Råsten ute i skogsmark. Källa: Lantmäteriet. Hämtat från, 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=26743 

 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=26743
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Idag används ett vanligt järnrör med en röd hatt för att markera att det är från 

Lantmäterimyndigheten. Det bankas sedan ner i marken eller på en öppen bergsyta för att 

utgöra en gränsvisning, se figur 3. 

 

 

Figur 3. Järnrör i mark. Källa: Lantmäteriet. Hämtat från, 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=26743 

  

3.2.1 Restriktioner enligt BrB  

 

Gränsmärken som är i fullt bruk får inte flyttas, borttagas, skadas eller förstöras. Om 

någon bryter mot det som tidigare nämnt, kan den personen bli åtalad och dömas till 

antingen böter eller i värsta fall fängelse i högst fyra år, om det anses påverka i 

bevishänseende (14 kap. 8§ BrB). Gränsmärken som däremot inte längre används, 

skyddas av kulturminneslagen eftersom det är en lämning av människors verksamhet (2 

kap. 1§ KML).  

 

3.2.2 Oklarheter kring gränser 

 

Fastighetsägare får och bör sköta om sina fastighetsgränser. Det är speciellt viktigt om det 

ska avverkas skog eller utföras åtgärder på en fastighet och gränsen påverkar utförandet. 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=26743
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Finns det några som helst oklarheter var en gräns går, kan en fastighetsägare begära att 

lantmäterimyndigheten utför en fastighetsbestämning, gränsutvisning eller särskild 

gränsutmärkning om det är av väsentlig betydelse (Lantmäteriet, 2009). 

  

Fastighetsbestämning innebär kort och gott att lantmäterimyndigheten bestämmer var 

gränsen går. Det kan antingen ske i samband med en pågående förrättning om 

lantmäterimyndigheten anser att det behövs eller som fristående förrättning om en 

fastighetsägare ansöker om detta (14 kap. FBL). Vanligast sker ansökan om 

fastighetsbestämning på fastighetsägarens begär, oftast när det handlar om osämja mellan 

grannar (Andreasson, 2008).  

 

Gränsutvisning innebär att lantmäterimyndigheten söker reda på gränsens sträckning med 

kartor och gränsmärken som återfinns på marken, några nya gränser markeras aldrig ut. 

En gränsutvisning är således aldrig rättsligt bindande, det menas dock att gränsen har 

samma rättsverkan som den hade innan åtgärden (Lantmäteriet, 2011). Särskild 

gränsutmärkning kan göras om gränsmarkeringar helt har försvunnit eller om de vid en 

fastighetsbildningsåtgärd inte blivit markerade. Lantmäterimyndigheten kan också 

markera ut längs med gränslinjer om dem är mycket långa (14 kap. FBL). 

 

3.3 GPS- utrustning och kvalitet  

3.3.1 GPS i skogen  

 

Vad gäller GPS i skogsmaskiner, är alla inte utrustade med GPS, men det börjar bli 

vanligare (Flisberg, Forsberg & Rönnqvist, 2007). Forsberg, Berglund & Malm (2001) 

testade fyra bärbara GPS-utrustningar för lägesnoggrannheten ute i skogen där 

växtligheten var tätare. Vilket också visade sig att lägesnoggrannheten kunde hamna nere 

på en säkerhet av 25 meter. Andreasson (2008) säger att det inte ger tillräckligt bra 

säkerhet på kvaliteten för att kunna lita på gränsredovisningar som visas i skogsmaskiner. 

 

3.3.2 Lantmäteriets utrustning  

 

Nya gränsmarkeringar ska märkas ute i terrängen och sedan mätas in med hög 

lägesnoggrannhet (Bogaerts & Zevenberger, 2001). Idag använder sig professionella 

lantmätare av bland annat Real-time kinematic (RTK)-GPS (Roberts, 2005). RTK-
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GPS:en kan uppnå en centimeternoggrannhet (Warnant, Kutiev, Marinov, Bavier & 

Lejeune, 2006).  

 

3.3.3 Digitala registerkartan 

 

Den digitala registerkartan (DRK) är en allmän del av fastighetsregistret som 

Lantmäteriet erhåller. I DRK redovisas bland annat fastighetsindelningen av landet och 

koordinater för gränspunkter. De gränsuppgifter som finns i DRK idag är av blandad 

kvalitet och bör därför endast användas som översiktlig information. Det är för osäkert att 

lita på koordinaterna angående gränsredovisning, när de kan ha ett medelfel på flera 

meter. Om medelfelet på koordinaterna däremot inte skulle vara mer än några få 

decimeter, borde det kunna användas för effektivisering av GPS-styrd skogsavverkning 

(Andreasson, 2008).  
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4. Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras resultatet av idén om en ny databas/tjänst och resultatet som 

enkätundersökningen har genererats. Svarsresultatet av varje fråga i enkätundersökningen 

beskrivs med hjälp av deskriptiv statistik.  

 

4.1 Databasen Rune, en ny idé 

 

Den nya digitala databasen Rune är ett förslag av författaren som uppkommit av egna 

erfarenheter som ska innehålla information om fornlämningar och gränsmärken. 

Informationen ska bestå av koordinatbestämda punkter, objektbeskrivning samt 

kvalitetsuppgifter i form av lägesnoggrannhet. Lägesnoggrannheten ska anges med 

meternoggrannhet. 

 

Syftet med databasen är ett fungerande informationssystem som ska sitta i skogsmaskiner 

för att minska skador på fornlämningar och gränsmärken. Systemet ska varna och larma 

maskinföraren när han/hon är i närheten av antingen en fornlämning eller ett gränsmärke.  

 

Uppgifter om fornlämningar kommer att hämtas från FMIS och importeras till Rune. De 

lämningar som uppdateras via Kringla, ska automatiskt överföras till Rune. På så sätt kan 

de som inventerar skogsmarkerna innan avverkning, lättare kommunicera med 

maskinförarna om uppgifterna uppdateras direkt i skogsmaskinen.  

 

En finess med databasen är att allmänheten ska kunna uppdatera och positionera funna 

gränsmärken. Dessa ska, som nämnt ovan om Kringla, uppdateras direkt i Rune. Det ska 

även framkomma, klart och tydligt, vem det är som positionerat gränsmärket och vilken 

lägesnoggrannhet koordinaterna har.   

 

De gränsuppgifter som finns i DRK kommer att användas, men endast de gränspunkter 

som är inmätta på senaste år och håller en kvalitet på minst decimeternoggrannhet. 

Därefter kommer Rune att fortsätta uppdateras med gränspunkter som mäts in i 

skogsmark i fortsättningen. 
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4.2 Resultat av enkätundersökning 

 

Enkätundersökningen resulterade i totalt 1000 utskick vilket gav en svarsfrekvens på 13.9 

procent. För att se hur vanligt det är att lantmätare/mätningsingenjörer stöter på att 

gränsmärken skadats ute i fält av skogsmaskiner gjordes en enkätundersökning. Enkäten 

bestod av totalt sex frågor, med fyra stängda och två öppna frågor.  I följande avsnitt 

redovisas och analyseras undersökningen i form av en sammanställning. De två öppna 

frågorna kommer att presenteras som en sammanställning av kommentarerna.  

 

4.2.1 Fråga 1 och 2 

 

Fråga 1 handlar om att ta reda på hur ofta lantmätare/mätingenjörer stöter på att 

gränsmärken skadats av skogsmaskiner och resultatet visas i figur 4 och 5. Totalt 139 

personer deltog i enkätundersökningen. 69 procent uppgav att de stött på att gränsmärken 

skadats av skogsmaskiner. 19 procent svarade ”nej” och 12 procent ”vet ej”.  

 

 

Figur 4. Har du någon gång, ute i fält, stött på att gränsmärken skadats av skogsmaskiner? (n=138).  

 

Som följdfråga, i syfte att ta reda på om det hänt fler än en gång. Svarade 47 procent att 

de stött på problemet fler än en gång de senaste tre åren. 31 procent svarare ”nej” och 22 

procent ”vet ej”. 

 

 

Figur 5. Har det hänt fler än en gång under dem senaste tre åren? (n=138).  
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Resultatet indikerar att problemet är relativt vanligt bland lantmätare/mätingenjörer som 

arbetar ute i fält. Vilket också pekar på att det är ett problem som borde tas på allvar.  

 

4.2.2 Fråga 3  

 

Resultatet av fråga tre redovisas i figur 4. Hela 99 procent svarade att de kände till 

förbudet att flytta, borttaga, skada eller förstöra ett gränsmärke. Endast en procent svarade 

”vet ej”. Resultatet indikerar att majoriteten känner till förbudet. 

 

Figur 6. Känner du till att det är förbjudet enligt BrB 14 kap. 8§ att flytta, borttaga, skada eller 

förstöra ett gränsmärke? (n=135).  

  

4.2.3 Fråga 4 

 

Resultatet av fråga fyra redovisas i figur 5. Av de 137 som svarat, har 100 procent 

uppgivit att det aldrig gjort en anmälan enligt Brb 14 kap. 8§. Resultatet indikerar att 

även om problemet är vanligt, utförs det aldrig några anmälningar.  

 

 

Figur 7. Har du någon gång gjort en anmälan mot ett skogsbolag eller en privat skogsägare enligt Brb 

14 kap. 8§? (n=137).  
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4.2.4 Fråga 5 

 

Fråga fem handlade om att ta reda på vad lantmätare/mätingenjörer tyckte om den nya 

tjänsten som ska varna maskinföraren att en gränsmarkering är nära och om det skulle 

minska problematiken kring detta. Det var även en av de frågor där de kunde kommentera 

själv. 

 

Frågan besvarades av 133 personer. 61 procent tyckte att den nya tjänsten kunde bidra till 

att minska problematiken kring detta. 18 procent svarade ”nej” och 18 procent svarade 

”vet ej”. 

 

 Nästan alla som kommenterat den nya tjänsten för skogsmaskiner, har upprepade gånger 

sagt att problemet många gånger handlar om att gränsmärken ute i skogsmark aldrig blivit 

inmätta. Samtidigt som kartmaterialet och de koordinater som Lantmäteriet erhåller, inte 

alltid är det bästa att förlita sig på angående kvalitet.  

 

 Många nämner även att kunskapen om gränsmärken är bristfällig och att flertalet 

personer inte känner till att det är förbjudet och rentav straffbart att flytta eller skada ett 

gränsmärke. Det nämns även att maskinförare överhuvudtaget inte bryr sig om vad det är 

de kör sönder och att några maskinförare uttalat sig inför lantmätare om att ”det är så bra 

att köra i rågången för den brukar vara röjd”. 

 

Det kunde införas ett krav, att innan tillstånd för avverkning av skog ges, så ska 

rågångsgrannarna tillsammans markera upp kända gränsmarkeringar alternativt göra en 

gränsutvisning. Men eftersom förrättningskostnaderna är höga, är det ingen som vill ta på 

sig den kostnaden. 

 

4.2.5 Fråga 6 

 

Fråga sex handlade om lantmätare/mätningsingenjörer tror att det är viktigt med hög 

lägesnoggrannhet för att databasen ska uppfylla sitt syfte. Frågan ställdes med givna 

svarsalternativ, ”ja”, ”nej”, ”kanske” och ”vet ej”. De kunde på denna fråga kommentera 

själva. 
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Av de 118 som svarat, var det 81 procent som tyckte att hög lägesnoggrannhet behövdes 

för att databasen ska uppfylla sitt syfte. Endast två procent, svarade ”nej”, åtta procent 

”kanske” och sex procent ”vet ej”. 

 

Flera säger att en noggrannhet på en meter borde vara minsta kravet, delvis för att 

maskinförarna ska ta varningen på allvar och för att den inte ska varna frekvent. Men om 

det ska vara hög lägesnoggrannhet på de inmätta gränser, är det en förutsättning att GPS-

utrustningen i skogsmaskiner håller minst lika hög lägesnoggrannhet som de inmätta 

koordinaterna för att det ska ge effekt. 

 

De gränspunkter som finns tillgängliga i registerkartan kan ge ett marginalfel på över 10-

tals meter, vilket heller inte skulle fungera att använda sig av i databasen för att det ska 

vara säkert och ens kunna erbjuda en sådan tjänst. Många skulle misstolka koordinaterna 

och använda sig av gränspunkterna för att definiera sina egna gränser och sedan visa sig 

ha avverkat skog på grannens tomtmark.  

 

4.3 Resultat av intervjustudie 

För att få en uppdaterad synvinkel av problemet intervjuades två personer från 

skogsbolagen Korsnäs AB och Stora Enso. Syfte med intervjuerna handlade om att ta 

reda på vad de tycker om idén till en ny tjänst för skogsmaskiner och deras egna 

erfarenheter vad gäller lägesnoggrannhet. 

 

Idag använder sig båda skogsbolagen av antingen egna GPS-handdatorer som ger en 

lägesnoggrannhet upp till 1-2 meter (Olov Hasselberg, intervju, 2012-05-25) eller GPS-

utrustning som sitter på taket av skogsmaskinen, vilket ger en lägesnoggrannhet upp till 

2-4 meter som bäst. När det är som sämst teckning kan lägesnoggrannheten vara nere på 

10 meter (Fredrik Ekelund, intervju, 2012-05-25). GPS-utrustningarna uppdateras 

ständigt och som produktionsutvecklaren Fredrik Ekelund (intervju, 2012-05-25) 

uttrycker sig – GPS-utrustningen blir bara bättre och bättre. 

 

Fredrik Ekelund (intervju, 2012-05-25) berättar allmänt att all information är bra och det 

är till nytta för den som kör maskinerna att veta så mycket som möjligt.  

 

Skogsteknikern Olov Hasselberg (intervju, 2012-05-25) anser att tjänsten är en bra idé att 

använda sig av i skogsmaskiner och att kunna positionera egna koordinater via en 
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applikation i mobiltelefoner på fornlämningar och gränsmärken till skogsmaskiner är ett 

smidigt sätt att sprida informationen snabbt. Han säger också att användaren bör vara 

registrerad så att det framgår vem informationen kommer ifrån och vilken utrustning som 

använts vid positioneringen. Fredrik Ekelund (intervju, 2012-05-25) berättar att de 

använder sig av en liknande teknik, till exempel att maskinföraren hittar något som är 

värdefullt att notera, positionerar han det själv i det kartmaterialet som finns tillgängligt i 

skogsmaskinen. De hämtar bland annat uppgifterna om fornlämningar från Länsstyrelsen.  

 

Båda intervjuade är överrens om att lägesnoggrannheten inte behöver vara bättre än fem 

meter, men att 1-2 meter borde vara tillräckligt för att tjänsten ska uppfylla sitt syfte. 

Olov Hasselberg (intervju, 2012-05-25) anser att lägesnoggrannheten på gränsmärken bör 

vara bättre, med tanke på att de är mindre i omkrets än vad till exempel en kolbotten som 

kan vara upp till fem meter i diameter.  

 

Olov Hasselberg (intervju, 2012-05-25) nämner att fastighetsägare generellt är dålig på 

att veta var deras gränser går och tyckte det vore en bra idé att rågångsgrannar 

tillsammans markerar ut gränser, alternativt att Lantmäteriet genom att sänka kostnaden 

för fastighetsbestämning, gränsutvisning och särskild gränsutmärkning. Fredrik Ekelund 

(intervju, 2012-05-25) var mer tveksam till det, eftersom det betyder mer tid och kostnad 

för samtliga fastighetsägare som är inblandade.  
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5. Diskussion 

 

Det här kapitlet innehåller en avslutande diskussion om de resultat som framställts av 

examensarbetet. Resultatet av de frågeställningar som ämnats besvarats diskuteras och 

förslag till förbättring av kulturmiljöhänsyn i skogbruket diskuteras. 

 

5.1 Diskussion om resultat 

 

Lägesnoggrannheten i skogen bör beaktas, eftersom den är betydligt sämre än vad 

lägesnoggrannheten är inom tätorten, då trädkronorna stör signalen till satelliterna 

(Ordonez, Rodriguez-Perez, Moreira, Matias, Sanz- Ablanedo, 2011). Därför är det också 

viktigt att förtydliga att databasen Rune inte är något att förlita sig på, angående gränser, 

om inte koordinaterna håller en viss lägesnoggrannhet som anses vara tillräcklig. 

Databasen är endast tänkt att uppmärksamma maskinföraren om närliggande objekt, så 

som fornlämningar och gränsmärken. Som Andreasson (2008) säger, det ger inte 

tillräckligt bra säkerhet för att kunna lita på gränsredovisningar som visas i 

skogsmaskiner. Samtidigt utvecklas GPS-utrusningen ständigt (Fredrik Ekelund, intervju, 

2012-05-25) 

 

Att använda sig av Lantmäteriets gränsuppgifter är nog inte det ultimata, inte när det 

kommer till gränspunkter ute i skogsmark. Den kvaliteten som de flesta gränspunkter har 

ute i skogen är praktiskt taget oanvändbar eftersom att de oftast är beräknade efter kartor, 

vilket skulle betyda att alla gränspunkter ute i skogen måste mätas in. Det är en enorm 

kostnad och det är nog ingen som vill ta på sig den utgiften. 

 

Flera skogsbolag borde lära ut till sina maskinförare att det är enligt lag förbjudet och 

dessutom straffbart att flytta eller skada ett gränsmärke. Om fler lantmäterimyndigheter 

skulle tillämpa 14 kap. 8§ BrB, kanske skogsbolagen tar gränsmärken på ett större allvar. 

Ett ytterligare alternativ kan vara att införa ett krav innan tillstånd lämnas för avverkning, 

att rågångsgrannar letar upp och markerar gränserna, eller att de ansöker om 

gränsutvisning som nämndes i resultatkapitlet under fråga fem. 

 

 

Om både allmänheten, skogsbolag och myndigheter ska hjälpas åt för att kunna bevara 

våra fornlämningar och gränsmärken, behöver det inte betyda att informationen i 

databasen Rune ska använda sig av gammal information med dålig lägesnoggrannhet. Det 
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som mäts in, fornlämningar och gränsmärken, ska ha en minst accepterbar 

lägesnoggrannhet för att det ska importeras till databasen. Lantmäterimyndigheten borde 

kunna erbjuda en lägre kostnad för att skogsbolag och privata skogsägare att ansöka om 

fastighetsbestämning, gränsutvisning eller särskild gränsutmärkning, eftersom det ligger i 

Lantmäteriets intresse också att mäta in så mycket som möjligt. 

 

Den information som finns i FMIS om fornlämningar, torde gå att använda för att 

maskinföraren åtminstone ska påminnas om att de finns fornlämningar runt omkring, men 

att många av dessa föremål ibland är svåra att upptäcka i den kamouflerade terrängen. 

 

5.2 Diskussion om metodval 

 

Enkätundersökningar är lämpliga för att undersöka om något är vanligt, vilket var syftet 

med den undersökning som gjordes för examensarbetets genomförande (Trost, 2007). De 

gav ett bredare perspektiv och en inblick hur det hanteras av 

lantmätare/mätningsingenjörer. Valet av de personer som fick chansen att besvara 

enkäten, var genom ett massutskick till mejladresser. De mejladresser som användes var 

redan förutbestämd av en anställd på Lantmäterimyndigheten. Personerna som erhöll 

enkätundersökningen arbetade på Division Fastighetsbildning, vilka ansvarar för 

fastighetsindelningen. Det ska även förtydligas att svarsfrekvensen var låg eftersom att 

enkäten var begränsad till en viss målgrupp.  Därav det stora bortfallet, eftersom studien 

endast riktade sig mot lantmätare och mätingenjörer som arbetar ute i fält. 

 

Intervjuerna gav en djupare inblick från personer som är insatt i skogsfrågor. De torde ha 

mer förståelse för den information som går att använda sig av i skogen och vad som är 

mest sannolikt när det gäller lägesnoggrannhet. Oavsätt vilka personer som intervjuas, 

kommer troligtvis alla säga olika, vilket kan ses som en svaghet.   

 

Det finns många alternativa metoder att använda sig av för ett genomförande av en studie. 

Ofta handlar det om begränsad tid och kostnad, och det är upp till forskaren att välja den 

metod som lämpar sig mest i hänsyn till de förutsättningar som finns (Trost, 2007). Jag 

anser att de metoder som används i studien varit de mest effektiva för det här 

examensarbetet. Att den nya idén är omtyckt och att studien visar vilken 

lägesnoggrannhet som behövs för vad som anses vara rimligt att använda sig av. 

 

  



 

 28 

6. Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

Databasen Rune går att utveckla med den information som finns tillgänglig idag, i alla 

fall den informationen som finns om fornlämningar. Däremot så kan de flesta 

gränspunkter från DRK inte användas med tanke på den dåliga lägesnoggrannheten som 

många gränspunkter har, en del kan vara beräknade från gamla kartor. Men om 

Lantmäteriet erbjuder en lägre kostnad för fastighetsbestämning, gränsutvisning och 

särskild gränsutmärkning när det planeras inför skogsavverkningar, borde fler skogsbolag 

och privata fastighetsägare höja intresset för att veta exakt var sina gränser går. 

 

Analysen visade på att en utveckling av en ny databas och ett informationssystem för 

fornlämningar och gränsmärken är uppskattad. För att nå en mer ändamålsenlig tjänst bör 

lägesnoggrannheten på koordinaterna inte vara sämre än fem meter, om maskinförare ska 

ta varningen på allvar och för att det inte ska misstolkas.  

 

Som fortsatta studier skulle det av någon kunnig person behövas för att utveckla den nya 

idén.   
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Bilaga 1 

Ämne: Snabbenkät om skogsmaskiner skadar gränsmärken 

Hej! 

Jag heter Julia Hägglund och är student på lantmätarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Jag håller på med ett examensarbete som handlar om fornlämningar och 

gränsmärken där skogsmaskiner förstört eller påverkat dessa negativt. Jag 

genomför bland annat en undersökning för att se hur vanligt problemet är och 

hur ofta det utförs anmälningar angående skadade gränsmärken enligt 

lagstiftning. Din medverkan är betydelsefull för genomförandet av min uppsats, 

jag är mycket tacksam för ditt deltagande. 

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivilligt och du kan avbryta din 

medverkan när som helst. Deltagandet är anonymt och resultatet av din 

medverkan kommer endast att användas i studiesyfte. 

Enkäten hittar du här: http://enkat.info.lm.se/enkat.php?id=qOtMXlX9oy6 

Tack på förhand för din medverkan. 

Julia 

Lantmätarprogrammet 
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