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OPPSUMMERING – BEHANDLING AV HØRINGSSVAR 
 

En bredt sammensatt arbeidskomite har gjennom 2 år (juni 2020 – juni 2022) jobbet med revisjon av 

Norsk PEFC Skogstandard. Komiteen har bestått av følgende organisasjoner/representanter: 

Organisasjon Navn 

Norges Skogeierforbund Hans Asbjørn Sørlie 

Norges Skogeierforbund Simon Thorsdal 

NORSKOG Erling Bergsaker 

Statskog Monica Grindberg 

Sabima Christian Steel 

WWF Marianne Hansen 

Natur og Ungdom Mari Strugstad Qviller 

Norsk Friluftsliv Hans Erik Lerkelund 

Friluftsrådenes Landsforbund Morten Dåsnes 

ZERO Anne Marit Post-Melbye 

Kvinner i skogbruket Merete Larsmon 

Fellesforbundet Endre Lie 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ivar K Hoff 

Treforedlingsindustriens Bransjeforening Elisabeth Berli 

Treindustrien Heidi Finstad 

Skognæringa Kyst Ole Bakke 

 

I tillegg har følgende vært representert med observatører i arbeidskomiteen: 

Organisasjon Navn 

Statsbygg Karin Anton 

Skogkurs Trygve Øvergård 

NIBIO Fride Høistad Schei 

NINA Jenni Norden / Rannveig Margrete Jakobsen/ Ulrika Jansson 

Landbruksdirektoratet Vegard Wist/ Turid Trötscher 

Miljødirektoratet Eirin Bjørkvoll 

 

For mer informasjon om revisjonsprosessen, se sluttprotokoll som ligger tilgjengelig på PEFC Norges 
hjemmeside.
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Høring 
Komiteens forslag til revidert skogstandard ble sendt på høring 11. april 2022 med høringsfrist 10. 

juni og høringen ble annonsert på PEFC Norges hjemmeside. Alle organisasjoner som ved oppstarten 

av revisjonen var identifisert som interessenter, fikk tilsendt informasjon om høringen direkte.  

Et viktig moment i høringen var å se om det kom høringssvar med momenter/elementer innen de 

enkelte kravpunkt som arbeidskomiteen ikke har vurdert i revisjonsarbeidet. Det var også viktig å se 

om høringssvar tilsier at det var uklarheter og dermed behov for klargjøring av tekst. Det ble derfor i 

høringsbrevet lagt vekt på at komiteen ønsket konkrete og begrunnede høringssvar. 

Det har kommet inn totalt 70 høringssvar. Høringssvarene er bredt fordelt fra ulike interessegrupper, 

både organisasjoner, privatpersoner og offentlige instanser, jf. vedlagt liste. Høringssvarene ligger 

tilgjengelig på PEFC Norges hjemmeside.  

Behandling av høringssvar 
Alle høringssvar har blitt gjort tilgjengelig for representantene i arbeidskomiteen og observatørene. 

For vurdering av innspill og endringsbehov av kravpunktene, har innspillene blitt gruppert på de ulike 

kravpunktene. Alle innspill relevant for det enkelte kravpunkt har vært synlig og tilgjengelig for 

komiteen. 

Komiteen har gjennom 4 halvdagsmøter jobbet seg gjennom høringssvarene og vurdert behov for 

tillegg og endringer i kravpunkttekstene. Arbeidskomiteen har særlig sett etter momenter som ikke 

har vært vurdert tidligere samt innspill om uklarheter.  

Generelt har det kommet mange gode innspill som har bidratt til justeringer i flere av kravpunktene. 

Mange innspill er også momenter som har vært drøftet grundig av komiteen i forhandlingene og hvor 

resultatet er en del av et fremforhandlet kompromiss om revidert skogstandard. 

 

Endringer i kravpunkter gjennom behandlingen av høringssvar 
Under følger en opplisting av de konkrete endringene som er gjort i forbindelse med behandlingen av 

høringssvarene. Endringer er markert med rød skrift og tekst som er strøket er markert med 

overstreket rød skrift. 

Kravpunkt 1 
Lagt til kulturminner i avsnitt 3 under krav: 

Skogeier som etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) har eiendomsrett til skogen er 

ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak skjer i samsvar med lover og 

forskrifter som regulerer skogbruk og Norsk PEFC Skogstandard. Skogeier er også ansvarlig for at den 

som utfører arbeid i skogen har kunnskap om skogens kjente kulturminner og miljøverdier.   

Kravpunkt 2 
Ingen endringer. 
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Kravpunkt 3 
Endringer markert med rød tekst: 

Mål for planleggingen  

Planleggingen skal sikre at eiendommen på kort og lang sikt forvaltes i tråd med de krav som er satt i 

Norsk PEFC Skogstandard. 

Planlegging og gjennomføring av skogbruksaktivitet på eiendommen skal være basert på et mål om å 

drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk som ivaretar hensynene til: 

• skogeiers økonomiske avkastning  

• langsiktig skogproduksjon  

• framtidige avvirkningsmuligheter 

• variasjon i hogstformer 

• skogens bidrag til opptak og lagring av karbon  

• biologisk mangfold 

• friluftsliv  

• kulturminner 

• erosjon- og rasfare  

• vannressurser  

• gytebekker for anadrom laksefisk 

• vassdrag med elvemusling 

• arealer viktige for reindrift 

…. 

For den operative planleggingen skal i tillegg følgende være tilgjengelig: 

• Stedfestede opplysninger fra offentlig miljødatabaser om:  

o truete arter 

o truete naturtyper  

o nasjonalt viktige naturtyper (A-verdi, eller tilsvarende verdisetting i Narin) etter DN 

Håndbok 13.  

o regionalt viktige naturtyper (B-verdi eller tilvarende verdisetting i Narin) etter DN 

Håndbok 13 

o naturtyper med «sentral økosystemfunksjon» kartlagt etter Miljødirektoratets 

instruks med registrerte NiN- egenskaper som indikerer at det kan være viktige 

livsmiljøkvaliteter   

o utvalgte naturtyper jf. naturmangfoldloven 

o prioriterte arter jf. naturmangfoldloven 

• Opplysninger om kjente tiurleiker, reirplasser for rovfugler og ugler og fåtallige revirhevdende 

fugl jf. kravpunkt 26. 

• Opplysninger om friluftslivsverdier (der kommunene har utarbeida kunnskapsgrunnlag og 

planer i samsvar med Miljødirektoratets opplegg): 

o kartlagte og verdsatte friluftslivsområder etter Miljødirektoratets veileder M-98 

o plan for friluftslivets ferdselsårer etter Miljødirektoratets veileder M-1992 

• Opplysninger om kjente kulturminner 
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Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer med forekomst av prioriterte arter 

skal skje etter reglene i naturmangfoldloven. 

 

Ved planlegging av drift i bratt terreng skal NVE sitt faresonekart konsulteres. Der gjennomføring av 

skogbrukstiltak vil påvirke en faresone for ras, skred og steinsprang negativt i områder med 

bebyggelse eller viktig infrastruktur, skal aktuell ras- og skredmyndighet konsulteres. Konsultasjonen 

skal avklare om skredmyndigheten ønsker å inngå avtale om en spesiell forvaltning av denne skogen, 

som ivaretar skogens sikringsfunksjon over tid. Dersom aktuell myndighet ønsker en slik avtale, skal 

skogeier stille seg positiv til å få på plass en slik avtale. 

 

Kravpunkt 4 
Lagt til følgende i lista over hva landskapsplanen skal omtale: 

• forekomster av prioriterte arter 

• utvalgte naturtyper 

 

Kravpunkt 5 
Ingen endringer. 

Kravpunkt 6 
Lagt til i følgende avsnitt: 

«Skogeier skal innen rammene av rimelig næringsutnytting og privatlivets fred bidra til 

hensiktsmessige løsninger for anlegging av stier, skiløyper, rasteplasser o.l. og for uteområder for 

barnehager, skoler og skolefritidsordninger og for start- og målområder for orienteringsløp o.l. gi 

tillatelse til slike når det ikke er i strid med viktige næringsmessige eller økologiske hensyn. Dette 

endrer ikke rettighetsforholdene etter friluftsloven.» 

Kravpunkt 7 
Alle samiske kulturminner fra årfør 1917 eller eldre er automatisk fredet og skal hensyntas i tråd med 

kravpunkt 30 – Kulturminner og kulturmiljøer. 

Kravpunkt 8 
Lagt til ny tekst/nytt avsnitt under krav: 

Der omdisponering og andre tiltak krever offentlig godkjenning, skal slik godkjenning foreligge 

skriftlig som en del av dokumentasjonen. 

Kravpunkt 9 
Ingen endringer 

Kravpunkt 10 
Lagt til setning i avsnitt 1 under krav: 

Krav om miljøinformasjon etter miljøinformasjonsloven om data fra miljøregistreringer eller annen 

type miljøinformasjon knyttet til forvaltningen av skogressursene på eiendommen skal gis når det blir 

krevd, eller henvises til informasjon som er tilgjengelig i offentlig innsynsløsning. Informasjon skal 

utleveres snarest mulig og senest innen en måned etter at kravet er mottatt (jf. 

miljøinformasjonsloven § 18). Ved å være sertifisert gir skogeier sertifikatholder rett og plikt til å følge 

opp lovlige fremsatte krav om miljøinformasjon som sertifikatholder besitter, på vegne av skogeier. 
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Dersom interessegrupper tar kontakt med skogeier eller sertifikatholder med ønske om dialog, skal 

skogeier eller sertifikatholder imøtekomme dette gjennom møter eller andre hensiktsmessige måter. 

Kravpunkt 11 
Endringer/justeringer i flere avsnitt under krav: 

Valg av hogstform og gjennomføringen av hogsten skal tilpasses fremtidige klimaforhold og 

forholdene på stedet, slik at stabiliteten ivaretas i berørte og omkringliggende bestand, områdets 

miljøkvaliteter bevares, landskapshensyn ivaretas og forholdene legges til rette for en tilfredsstillende 

foryngelse med treslag tilpasset voksestedet.  

Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, slik at skogeier kan 

tilbys et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst, jf. PEFC N03 – kap. 

7.2.Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, og beskrive 

hvordan målet om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster hos sine skogeiere kan oppnås 

på kort og lang sikt, f.eks. ved planlegging og gjennomføring av skjøtselstiltak. Skogeier skal kunne 

tilbys et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst, jf. PEFC N03 – kap. 7.2. 

I grandominert skog skal lukket hogst brukes der forholdene økonomisk og biologisk ligger til rette for 

det på stedet, også i lys av fremtidige klima- og nedbørsforhold. 

Forutsetningen for bruk av lukkete hogstformer i grandominert skog på fastmark er at det kan 

oppnås god stabilitet hos gjenstående trær, og at hogstformen gir grunnlag for en tilfredsstillende 

foryngelse.  

I mye viktige friluftslivsområder skal det legges spesiell vekt på å utnytte mulighetene for bruk av 

lukkede hogster, gjerne kombinert med småflatehogst. 

I fjellskog skal det legges vekt på å fremme og opprettholde et gammelskogpreg samt sikre 

foryngelse og produksjon. Ved hogst skal det derfor i størst mulig utstrekning brukes lukket hogstform 

(fjellskoghogst) i grandominert skog, og småflatehogst og mindre frøtrestillinger i furudominert skog. 

Ved tynning, forhåndsrydding og annen hogst skal alle stedegne mindre trær som ikke er av 

økonomisk interesse spares, så lenge de ikke er vesentlig til hinder i veien for å kunne gjennomføre 

driften eller vesentlig hemmer fremtidig produksjon. Slike trær kan med fordel spares i egne 

grupper/holt. 

Kravpunkt 12 
Ingen endringer 

Kravpunkt 13 
Barktatte trær lagt inn i lista over trær som skal prioriteres som livsløpstrær. 

Det legges inn i PEFC N 03 (Krav ved direkte- og gruppesertifisering) en mulighet for sertifikatholder 

til å søke dispensasjon utover det som er angitt i kravpunktet vedrørende uttak av døde lauvtrær og 

furu.  

Minst 2 av livsløpstrærne skal velges blant dominerende treslag. Utover disse skal følgende trær 
prioriteres:  

a) Spesielt grove/gamle trær, hule trær og grove trær med utpreget vid, grovkvistet og/eller flat 
krone 

b) Grove/gamle trær med tydelige eldre kulturspor som hagemarkstrær, styvingstrær, beitetrær 
og barktatte furutrær 
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c) Trær med hakkespetthull og reirfunksjon for rovfugler 
d) Rødlista treslag som ask, alm, barlind, villeple, og ulike asalarter 
e) Edelløvtrær i skoglandskapet innen boreal sone 
f) Store eksemplarer av osp, selje, rogn, lønn, lind, hegg, hassel, kirsebær, einer og kristtorn 
g) Levende trær med brannspor 

 

PEFC N 03, kapittel 7.3. Rutiner og ansvar for etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard 

• Ved store kalamiteter i en region og hvor oppryddingsarbeidet vil ta lang tid kan det søkes 

PEFC Norge om dispensasjon fra krav knyttet til døde trær, jf. kravpunkt 13 Livsløpstrær og 

døde trær.  

Kravpunkttekst: 
Døde trær 
Stående og liggende død ved av lauvtrær og furu som har vært døde i mer enn ett år, og gran som har 

vært død i mer enn 5 år, skal spares.  

I situasjoner med store mengder død ved som følge av kalamiteter, kan nylig døde lauvtrær og furu 

tas ut innen to år. Dette må begrunnes og dokumenteres. Livsløpstrær skal gjensettes som normalt. 

 

 

Kravpunkt 14 
Endret avsnitt 4 under krav: 
Det kan kjøres i arealer avsatt som biologisk viktige områder herunder nøkkelbiotoper dersom det er 
helt nødvendig for å gjennomføre planlagt skjøtsel. I tillegg kan skånsom nyttekjøring for andre 
formål skje. Terrengtransport gjennom slike områder skal avklares skriftlig med person med 
skogbiologisk kompetanse ved opprettelse eller revidering av disse områdene. 
Det kan kjøres i nøkkelbiotoper og BVO-områder dersom det er helt nødvendig for å gjennomføre 
planlagt skjøtsel. I tillegg kan skånsom nyttekjøring for andre formål skje.  
Terrengtransport gjennom nøkkelbiotoper og BVO-områder skal avklares skriftlig med person med 
skogbiologisk kompetanse ved opprettelse eller revidering. 
 

Kravpunkt 15 
Endret formålstekst: 

Kravpunktet skal sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, verdiskaping og 

karbonbinding og -lagring utnyttes på en mest mulig optimal måte, samtidig som hensyn til biologisk 

mangfold og friluftsliv ivaretas. Kravpunktet skal sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av 

trevirke og verdiskaping utnyttes på en tilfredsstillende måte, at vurderinger er gjort med et 

fremtidsperspektiv, samtidig som man tar langsiktige hensyn til karbonbinding og karbonlagring, 

biologisk mangfold og friluftsliv. 

Endret 3. avsnitt under ungskogpleie: 

Når ungskogpleie gjøres skal det – basert på en vurdering av forventede klimaendringers effekt på 

vekst og skogstruktur på stedet – legges vekt på å utnytte arealenes muligheter for 

kvalitetsproduksjon, skape stabile bestand, og å bygge opp en skog som gir grunnlag for variasjon i 

avvirknings- og foryngelsesmetoder.  
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Kravpunkt 16 
Justert følgende punkter i lista over arealer som ikke skal markberedes: 

• Nærmere enn 5 m fra kulturminnets ytre kant registrerte avgrensing eller synlige ytterkant 

• I områder avsatt som biologisk viktige områder og nøkkelbiotoper 

Korrigert tabell for avflekkingsgrad: 

 

 

Kravpunkt 17 
Endret 1. avsnitt under krav: 

Treslagssammensetningen skal tilpasses voksestedets egenskaper, samt forventede klimarelaterte 

endringer som vil påvirke treslagssammensetningen. Det skal legges til rette for at alle treslag som 

naturlig forekommer, finnes på eiendommen. 

 

Kravpunkt 18 
Endret avsnitt 4 under krav: 

Prinsippene i integrert plantevern skal legges til grunn for vegetasjonskontroll. Gjennom skogskjøtsel 

skal skogeier tilstrebe å minimere eller unngå bruk av kjemiske sprøytemidler. Dette gjøres ved variert 

og tilpasset bruk av hogstformer og skogkulturmetoder. Der det er absolutt nødvendig kan sprøyting 

skje når det er den eneste effektive, praktiske eller økonomiske metoden for å hindre oppslag av gras-

, urte- og lauvvegetasjon som hindrer ønsket foryngelse. Skogeier eller sertifikatholder skal ha 

nødvendig kompetanse på IPV, jf. PEFC N 03. 

Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer enn 2 meter høy.  

Reglene over kan fravikes Dette kan avvikes fra ved bekjempelse av fremmede arter. 

 

Kravpunkt 19 
Ingen endringer. Innspill er kjente synspunkter som har vært med i komiteens tidligere vurdering av 

kravpunktet. 

Kravpunkt 20 
Ingen endringer. Innspill er kjente synspunkter som har vært med i komiteens tidligere vurdering av 

kravpunktet. 
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Kravpunkt 21 
Endringer av lista hvor det ikke skal skje treslagsskifte eller påskoging: 

• biologisk viktige områder (BVO), trua naturtyper på rødlista (inkludert 

flomskogsmarkskogmark flommarkskog) eller områder med nøkkelbiotopkvaliteter. 

• innenfor sikringssonen til kjente kulturminner. 

 

Kravpunkt 22 
Ingen endringer utover en korrigering av at nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Sbase. Innspill 

er kjente synspunkter som har vært med i komiteens tidligere vurdering av kravpunktet. 

Nye nøkkelbiotoper skal rapporteres til databasen Sbase hos NIBIO, slik at informasjonen blir 

tilgjengelig i innsynsløsningen Kilden. Det samme skal gjøres ved eventuell endring av eller flytting av 

nøkkelbiotop. 

 

Kravpunkt 23 
Endringer: 

Eiendomsstørrelse og krav  

• For skogeiendommer over 1500 dekar produktiv skog skal minst 5 % av skogen avsettes og 

kartfestes som biologisk viktige områder senest i forbindelse med første 

skogbruksplanprosjekt. 

 

Krav til arealer som skal inngå i biologisk viktige områder  

I tillegg til nøkkelbiotoper og skog vernet som naturreservat, landskapsvernområde eller 

nasjonalparker, kan skogeier velge blant de biologisk mest verdifulle arealene av følgende skogtyper 

for å oppfylle arealkravet: 

• gammel skog /gammel naturlig forynget skog.  

• kalkskog, også yngre kalkskog, der den forvaltes planmessig for å ta vare på artsmangfold 

• sumpskog / myrskog 

• edellauvskog 

• hagemarkskog 

• brannpåvirket skog 

• kantsoner  

• tresatt impediment innenfor eller inntil biologisk viktige områder (maksimalt 25 % av arealet) 

• arealer med prioriterte arter 

• utvalgte naturtyper eller truete naturtyper 

• forekomst av truete arter (indikator for livsmiljø) 

• konsentrasjoner av minst fire ulike, skoglevende NT-arter som har skogbruk som kjent 
påvirkningsfaktor innenfor et areal på ti dekar (indikator for livsmiljø) 

• tiurleiker og andre viktige viltbiotoper 

• hekkelokaliteter for rovfugl og ugler  

• Viktige naturtyper etter DN håndbok 13 og Miljødirektoratets instruks jf. vurdering i 

kravpunkt 21 
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Kravpunkt 24 
Ingen endringer. Innspill er kjente synspunkter som har vært med i komiteens tidligere vurdering av 

kravpunktet. 

Kravpunkt 25 
Hensynstid til områder med tiurleik er flyttet fra kravpunkt 26 til 25.  Hensynstid er endret fra mai-juli 

til april-mai. Setning i avsnitt «Rundt tiurleiker…» er justert for å gjøre setningen fullstendig. 

I perioden april-mai skal skogsdrift unngås i områder med tiurleik. 

Rundt tiurleiker hvor det er dokumentert 15 eller flere aktive tiurer skal det i samarbeid med person 

med skogbiologisk kompetanse og særlig kompetanse på storfugl lages en forvaltningsplan for 

fuglenes dagområder der avvirkning i stor grad gjøres gjennom bruk av lukkede hogstformer som 

bevarer kontinuitet i skogbildet og fremmer sjiktning, og der skogskjøtsel legger til rette for 

fremtidige lukkede hogster. 

 

Kravpunkt 26 
Hensynstid til områder med tiurleik er flyttet fra kravpunkt 26 til 25.  Hensynstid er endret fra mai-juli 

til april-mai.  

I hekketiden (normalt perioden mai, juni og juli) skal skogsdrift i skog av spesiell betydning for 

fuglelivet unngås søkes unngått, såfremt det ikke er nødvendig for å komme til bakenforliggende 

skog.   

Disse skogtypene er:  

a) Gjengrodde områder som tidligere var åpne landskaper, dyrket mark eller beiteområder 

b) Kantsoner mot kulturlandskap, vannstrenger og våtmarksområder 

c) Myrskog og sumpskog 

d) Lauvtredominert skog 

[e) Områder med tiurleik (april - mai)]  (flyttet til kravpkt 25) 

 

Kravpunkt 27 
Endring i første avsnitt under krav. Lagt til årssikker vannføring. Under hensyn til vann i andre 

kravpunkt er det lagt inn til gytebekker for anadrom laksefisk og vassdrag med elvemusling. 

Kantsoner langs vann og vassdrag 

Langs vann, elver og bekker med årssikker vannføring eller bredere enn en meter skal det bevares 

eller utvikles en flersjiktet/fleraldret kantsone. Langs andre bekker smalere enn en meter skal 

buskvegetasjon og mindre trær spares for å sikre et vegetasjonsbelte. 

Andre hensyn til vann 
Følgende krav skal ivareta hensynet til vannressursene: 

• Ved planlegging i skogbruket skal det legges vekt på å ivareta hensyn til vannressursene, 

gytebekker for anadrom laksefisk og vassdrag med elvemusling, jf. kravpunkt 3 «Planlegging i 

skogbruket». 
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Kravpunkt 28 
Endring av begrepet bevaringsnettverk, erstattet med biologisk viktige områder, ellers ingen 

endringer. 

Grøfting 

Nygrøfting av myr og sumpskog skal ikke skje. Rensk og justering av eksisterende grøftesystem i 

tidligere myr og sumpskog kan ved behov skje der dette har resultert i produktiv skog, så sant det 

ikke:  

a) Drenerer arealer som ikke var berørt av det opprinnelige grøftesystemet  

b) Avsettes til restaurering i eiendommens biologisk viktige områder bevaringsnettverk 

c) Skjer på mark som er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven eller der 

myndighetene vil finansiere restaurering av våtmark  

d) Skjer i trua naturtyper med rimelig intakte verdier  

e) Endrer hydrologien i biologisk viktige områder og verneområder  

 

Kravpunkt 29 
Ingen innspill/ingen endringer. 

 

Kravpunkt 30 
Ny tekst/avsnitt: 

Der det i forbindelse med skogbrukstiltak observeres kulturminner, som antas å være automatisk 

fredet og som ikke er kjent på forhånd, må også disse merkes av i terrenget og rapporteres til 

fylkeskommunen, jf. kulturminneloven. 

Det skal ikke markberedes nærmere enn 5 m fra ytre kant av kulturminnets registrerte avgrensing 

eller synlige ytterkant og innenfor registrerte kulturmiljøer. Dersom det er angitt en større 

sikringssone for kulturminnet enn 5 meter, skal denne følges, med mindre annet er avtalt med 

regional kulturminnemyndighet. 

Veger og vegfar lagt til listen over kulturminner hvor det ikke skal plantes: 

Det bør ikke plantes i sikringssonen til kulturminner hvor det kan være viktig for opplevelsesverdien at 

kulturminnet skal synes eller hvor kulturminnet kan ta skade av skogetableringen. Dette gjelder 

følgende kulturminner inklusive sikringssoner: 

• Gravhauger og gravrøyser 

• Slagghauger 

• Gravfelt 

• Hustufter 

• Veger og vegfar 


