
Fornlämningar
Fornlämningar är enligt lag skyddade spår efter människors 
verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom 
äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Detta gäller 
dock inte en lämning som tillkommit 1850 eller senare, om 
inte länsstyrelsen gjort en särskild fornlämningsförklaring.

Nära Gudmunstorps kyrka ligger “Kungskällan“. Den naturliga 
vattenkällan är skyddad som fornlämning, då den är en “natur-
bildning med tradition“. Även berättelser och traditioner kan alltså 
ligga till grund för fornlämningsskyddet. Frosta Härads hembygds-
förening sköter om platsen. 

Kulturmiljölagen 2 kap. Fornminnen 

Fornlämningar och fornfynd

1 § Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna:
1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravn-
ingsplatser,
2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken 
och bilder samt andra ristningar eller målningar,
3. kors och minnesvårdar,
4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna än-
damål,
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar 
efter arbetsliv och näringsfång,
6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar 
samt av andra byggnader och byggnadsverk,
7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken 
och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, 
och
8. fartygslämningar.

Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig 
kult. 

1 a § Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkom-
mit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare.

Läs hela Kulturmiljölagen på www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950



Vy från Grevie backar, ett naturreservat mitt på Bjärehalvön. I landskapet 
finns gott om fornlämningar, både synliga och dolda under mark. Alla har 
samma lagskydd.

På Riksantikvarieämbtetets hemsida finns Fornsök. Där kan man hitta alla 
kända och registrerade fornlämningar. Även fornlämningar som ännu inte är 
kända är skyddade enligt Kulturmiljölagen. www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/
search.html
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Fägata

Hällristning, 
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Några exempel på fornlämningar

Boplats

Hålväg

Milsten

Bytomt

Gravfält

Hägnad Röjningsröse
Fyndsamling


