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Bilaga 2. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Nysätra 

socken, Robertsfors kommun 
 

Tabell III. Registrerade fornminnen i Nysätra socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017 

 
RAÄ Nysätra 3:1 

 
Långröse 

 
Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS: Röse, ovalt, 
10x5 m (Ö-V) och 0,6 m h. Stenarna är 0,3-0,5 m st. I Ö är en 
grop, 4x2 m (Ö-V) och 0,5 m dj. I denna syns några kantställda 
hällar. På rösets NÖ kant är ytterligare 4 hällar, intill 0,6 m st. I 
V är ytterligare en grop, 3x2 m (Ö-V) och 0,4 m dj. 

 
Granskning 2017-06-01 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Långröse, ovalt, ca 10x5 m (ONO-VSV) och 0,6 
m högt. Stenarna är 0,3-0,5 m stora. I Ö är en grop 4x2 m (Ö-
V) och 0,5 m djup. I denna syns rester av en kista i form av 
några kantställda hällar. På rösets kant i NO ligger fyra hällar, 
0,4-0,6 m stora. I V en ytterligare grop, 3x1,5 m (Ö-V) och 0,4 
m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Röset tangeras av rektangulär 
kokgrop (R294). I rösets omgivningar finns ett flertal gropar i 
bra boplatslägen topografiskt och jordartsmässigt, varav ett 
okänt antal oregistrerade kok- och boplatsgropar med 
markanta lager med blekjord (utanför 2017 års 
utredningsområde).  
 
Terräng: Markanta sandterrasser i kraftig V-sluttning. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Nysätra 3:2 
 

 
Boplatsgrop? 

 
Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS: Kokgrop?, 0,9 
m diam och 0,3 m dj. Vid provstick framkom ett tydligt 
blekjordlager. 

 
Granskning 2017-06-01 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsgrop?, oregelbunden, 1,5 m i diameter 
och 0,3 m djup. Bottenplanet är 1x0,8 m (NNV-SSO), lutande 
mot NNV. Ojämn och otydlig vall kring kanten, 1-1,5 m bred 

 
Bevakningsobjekt 
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och intill 0,2 m hög. Vid provstick med sond framkommer 
varierande och svårtydd blekjord, inga stenar känns. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårtydd blekjordsprofil och otydlig 
morfologi utesluter varken boplatsgrop eller stubbtäktsgrop. 
Gropen lagskyddas av intilliggande kokgrops 
fornlämningsområde, varför den knappast behöver 
provundersökas i ett utredningssteg 2. 
 
Orientering: 37 m V om RAÄ Nysätra 3:1.  
 
Terräng: Markanta sandterrasser i kraftig V-sluttning. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017.  
 

 
RAÄ Nysätra 3:3 

 
Kokgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS: Kokgrop, rund, 
0,8 m diam och 0,3 m dj. Nu delvis skadad vid provgrävning 
för att fastställa lämningens karaktär. I botten framkom 
skärvsten. 

 
Granskning 2017-06-01 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Delundersökt med provgrop 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet ca 0,2 m i diameter, skadat av gammal provgrop, 
som påvisar skärvsten. Vall kring kanten, 1 m bred och intill 
0,1 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Intill minst 100 m S om kokgropen 
finns flera gropar i bra boplatsläge utanför 2017 års 
utredningsområde, både stubbtäktsgropar och gropar av 
förhistorisk karaktär. 
 
Orientering: 0,5 m V om RAÄ Nysätra 3:2. 
 
Terräng: På kanten av en av områdets mycket markanta 
sandterrasser i kraftig V-sluttning. Skogsmark (tall). 
 
Skadebeskrivning: Grävd grop i kokgropens centrum. 
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017. 

 
Fornlämning 
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RAÄ Nysätra 4:1 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS: 
Röse, 8 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,2–0,5 m st. Grop i 
mitten, 3x2 m (N–S) och 0,4 m dj. 
 

Granskning: 2017-05-30 (EH, NG) och 2017-06-13 
(SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, 8 m i diameter och 1 m högt. Stenarna är 
0,2-0,5 m stora. Grop i mitten, 3x2 m (N-S) och 0,4 m djup. 
 
Orientering: 1 m S om stensättningen R293. 
 
Terräng: Krön av urbergsrygg (NV-SO) med tunna 
moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Nysätra 34:1 

 
Minnesmärke 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Minnessten, 
av huggen grå granit, 1,8 m h, 0,9 m br och 0,45 m tj. Mot 
ÖNÖ är följande inskription: (text enligt nedan). Minnesstenen 
omgärdas av ett staket av järnsmide som mäter 7x5 m i sida. I 
grinden finns följande detaljer: COR 1816. 
 

Granskning 2017-08-20 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Minnessten av grå, släthuggen granit, 1,8 m hög 
och 0,95x0,47 m (NNV-SSO ). På den mot ONO vända sidan 
står i djuprelief, ifylld med brun färg: 
HÄR FÖDDES / C.O. ROSENIUS / 3/2 1816 / 1 KOR. 2:2 / 
EVANGELISKA / FOSTERLANDSSTIFTELSEN / RESTE / 
VÅRDEN / 1952 
Minnesstenen omgärdas av ett smitt järnstaket, 7x5 m (NV-
SO). På grindarna i NO står det i smidet  «COR» och «1816». 
En lövhäck omgärdar staketet i NV-V-SO. 
 
Orientering: 5 m SV om väg. 
 
Terräng: Flack sedimentmark. Gårdsområde. 
 
Referens: Eriksson, Stig Axel & Öhlund, Gösta, 1997: ”Ånäset 
genom tiderna”, sid. 276f. 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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RAÄ Nysätra 35:1 
 

 
Vägmärke 

 
Tidigare beskrivning (från 1992) enligt FMIS: Milstolpe, 0,95 
m h x 0,55 m br x 0,04 m tj. Avsmalnande uppåt. Avrundad 
uppåt. Inskrift: GA 1 MIL P A STROMBERG 1801 Postament 
kvadratiskt 1,5x1,5 m och 1,5 m h. Milstolpen är flyttad till 
E4:an. 
 

Granskning 2017-05-16 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Milstolpe, gjutjärn, 0,95 m hög, 0,55 m bred 
(NO-SV) och 4 cm tjock. Avsmalnande och avrundad upptill. 
Inskrift mot SO i högrelief under kunglig krona: 
G:A / 1 MIL / P:A:STROMBERG / 1801 
Postament, kvadratiskt, 1,5x1,5 m (NO-SV) och 1,0 m högt, av 
0,3-0,9 m stora, huggna stenar. 
 
Milstolpen har tidigare stått 175 m mot SO, utmed den gamla 
landsvägen. 
 
Orientering: 2 m NNO om åkerhörn och 8 m NV om E4:an. 
 
Terräng: SV-sluttning av häll- och moränmark intill 
finsediment. Skogsbryn vid åker. 
 

 
Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning   

 
RAÄ Nysätra 38:1 

 
Fornlämnings-
liknande lämning 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: 
Naturformation, 8x7 m (VSV-ÖNÖ) och 1,5 m h bestående av 
4 block, belägna mot varandra, 2-4 m st och 1-1,5 m h. Där 3 
av blocken möts bildas ett utrymme, rektangulärt, 2x1,5 m st 
(NNV-SSÖ). Omedelbart i S är en vall, 3 m l (VSV-ÖNÖ), 2 m 
br och 0,4 m h av 0,2-0,4 m st, delvis övermossade stenar 
samt en 0,5 m st och 0,1 m tj flat sten. Mellan blocken, samt 
på kanterna mot kistan är ytterligare stenar, 0,2-0,4 m st. 
Beväxt med 4 tallar. Enligt bonden, i den närmaste gården, så 
var han som barn och grävde lite i «röset». 
Enligt 1958 års inventering inprickat och beskrivet som röse. 
Men att beskrivningen ej stämmer med lämningen i fråga gör 
det troligt att en förväxling av beskrivningar och lokaler skett. 
Stenarna, belägna på och vid blocken, är troligen ett resultat 
av att någon grävt, i naturlig mark, mellan blocken. 
Tidigare R-markerat, sannolikt beroende på ett missförstånd. 
 

Granskning 2017-08-22 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fornlämningsliknande lämning, 8x7 m (NNV-
SSO ) och 1,0-1,2 m hög, bestående av 4 block belägna mot 
varandra, 2-4 m stora och 1-1,3 m höga. Där tre av blocken 
möts bildas ett rektangulärt utrymme, 1,3x0,8 m stort (NNV-
SSO) och 0,5-0,8 m djupt. Omedelbart i S är en vall 2 m lång 
(ONO-VSV), 0,7 m bred och 0,3 m hög, av 0,2-0,4 m stora och 
delvis övermossade stenar. Mellan blocken har det grävts. 
Enligt bonden i den närmsta gården så var han som barn och 
grävde lite i «röset». 
 
Terräng: Svag Ö-sluttning av blockrik moränmark. Skogsmark 
(barr). 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 40:1 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: 
Stensättning, röseliknande, rund, 8 m i diam och 0,5 m h, 
fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten en oregelbunden grop 2 
m i diam, 0,3 m dj i N är en ytterligare en grop oregelbunden 
1,5 m i diam 0,3 m dj. S om röset invid bergsklackskanten och 
i en mindre spricka ligger sten som troligtvis härrär från röset. 
Delvis beväxt med gräs och mossa. 
 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarat 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, runt, 9 m i diameter och 0,6 m högt. 
Stenarna är 0,2-0,35 m stora. Nära mitten är en grop 1,5 m i 
diameter och 0,25 m djup. Vid rösets kant i N är en urplockad 
grop 1,5x1 m (N-S) och 0,35 m djup. Utslängd sten utanför 
kanten i N. 
 
Terräng: Krön av urbergshöjd. Skogsmark (mycket gles 
tallskog).  
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017. 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Nysätra 48:1 
 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1992) enligt FMIS: Röse, närmast 
ovalt, 8x3,5 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m h. Stenarna är 0,1-0,3 m 
st, ett fåtal intill 0,5 m st. Grop i NNV, 1,2x0,5 m (NNV-SSO) 
och 0,6 m dj. I denna är stenkista delvis synlig 1,2x0,6 m, 
bestående av fem flata hällar, 0,4-0,6 m st. I SSV ligger 
takhäll. 1 m NV är ytterligare en häll, 0,4x0,7 m st. Grop i SSV 
2x1,5 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Bevuxet med en gran. 
 

Granskning 2017-05-18 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarat 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, närmast runt, 9-10 m i diameter och 1,1 m 
högt. Stenarna är 0,15-0,3 m stora stenar – enstaka är intill 0,5 
m stora. Röset har två gropar. I NV är en grop 1,2x0,6 m (NV-
SO) och 0,6 m djup, med synlig kista av gavelhällar i NV och 
SV samt två sidohällar utmed båda långsidorna. Hällarna är 

 
Fornlämning   
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0,4-0,6 m långa och 0,2-0,3 m tjocka, samt synligt 0,3-0,5 m 
höga. Möjligen flyttad takhäll i SV, 0,8x0,5 m och 0,1 m tjock. 1 
m N härom finns ytterligare en takhäll, 0,6x0,4 m och 0,15 m 
tjock. Den andra gropen, i SO, är 1,5 m i diameter och 0,6 m 
djup. 
 
Terräng: Låg urbergsrygg (NV-SO) med tunna 
moränavlagringar och med myrmark i SV. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017.   
 

 
RAÄ Nysätra 49:1 
 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1992) enligt FMIS: Röse, runt, 6 
m diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st. Grop i V 
3,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. I Ö två mindre gropar. 
 

Granskning 2017-05-16 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarat 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, runt, 10 m i diameter och 0,8 m högt – 
skenbart 1,2-2 m högt. Stenarna är 0,2-0,35 m stora, enstaka 
intill 0,5 m stora. En grop i V och en annan grop i Ö är 0,8-1 m 
i diameter och 0,2-0,3 m djupa. 
 
Terräng: Krön av mindre urbergshöjd med mycket ojämna och 
klyftiga formationer. Skogsmark (tall). 

 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Fornlämning   

 
RAÄ Nysätra 49:2 
 

 
Stensättning 

 
Tidigare beskrivning (från 1992) enligt FMIS: Stensättning, 
närmast oval, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m h. Fyllning av 
0,05-0,2 m st stenar. V-S-SÖ är stensättningen utrasad. 
 

Granskning 2017-05-16 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 5x2,5 m (NV-SO) 
och 0,25 m hög. Fyllning av 0,15-0,3 m stora stenar. Några 
stenar utrasade, främst mot Ö.  
 
Orientering: 20 m SSV om RAÄ Nysätra 49:1. 
 
Terräng: Krön av bergstopp med branta sidor på mindre 
urbergsrygg (NV-SO). Skogsmark (tall). 
 

 
Fornlämning   
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Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
RAÄ Nysätra 57:1 
 

 
Boplatsvall 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Boplatsvall i 
klapper, oval, 9x6,5 m (N-S), bestående av en vall, 2-2,5 m br 
och 0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, vilken omger en 
försänkning, oval, 4,5x3,2 m (N-S) och 0,4 m dj. Delvis 
övermossad och beväxt med 1 gran. 
 

Granskning 2017-05-12 (SJ) och 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, oval, 8x6 m (NV-SO/NNV-
SSO). Vallen, 1,5-2,5 m bred och 0,2-0,5 m hög, omger ett 
ovalt utrymme, 4,5x3,2 m (NV-SO) och 0,4 m djupt. 
Bottenplanet är 1x0,5 m. Stenarna är 0,1-0,3 m stora – 
enstaka är intill 0,5 m stora. Exponerad mot SV. 
  
Terräng: Krönparti av urberg med tunna moränavlagringar. 
Skogsmark (tall, hygge). 

 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Nysätra 
151:1 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Gårdstomt, 
sentida, inom angivet område 60x60 m, bestående av 2 
husgrunder, 1 bodgrund/ladugårdsgrund, 1 odlingsyta och 
röjningssten. 
Husgrunden, närmast vägen, är 9x6 m st (NÖ-SV) och består 
av tuktad natursten. I mitten är en spismursrest. 
Den andra husgrunden är 6x6 m st (NV-SÖ) och består av 
natursten samt ett varv cement. I ena hörnet är en 
spismursrest. 
Bodgrunden/ladugårdsgrunden(?) är 7x5 m st (NV-SÖ) och 
består av natursten. 
Odlingsytan i SÖ är 30x15 m st (NV-SÖ) och är beväxt med 
lövskog. 
Röjningsstenen, i NV, utgörs av en stenvall. 
 

Granskning 2017-05-11 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter soldattorp, 45x45 m 
(NNV-SSO), bestående av 1 husgrund, 1 ladugårdsgrund, 1 
bodgrund, 1 brunn, 1 stenvall och 1 odlingsyta. 
 
Husgrunden, längst i N, är 9x6 m (NO-SV). Tydlig stenfot, 0,2-
0,35 m hög, av 0,3-0,6 m stora stenar, till största delen 
övertorvade. Mitt på långsidan i NV är ett övertorvat spisröse 3 
m i diameter och 0,8 m högt. 

 
Fornlämning 
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25 m SV om husgrunden är ladugårdsgrunden 6x6 m (NV-
SO). Tydlig stenfot, 0,5-0,8 m hög, av 0,2-0,6 m stora stenar 
och cement - till största delen övertorvade. I N är ett övertorvat 
spisröse 1 m i diameter och 0,3 m högt. 
 
6 m NV om ladugårdsgrunden är en bodgrund 9x5 m (NO-SV). 
Tydlig stenfot, 0,1-0,25 m hög, av 0,2-0,35 m stora stenar, till 
största delen övertorvade. 
 
3 m VSV om bodgrunden är en brunn 3 m i diameter och idag 
0,4 m djup. Plankklädda sidor. Vattenfylld. 
 
16 m NV om bodgrunden är en stenvall av röjningssten 9 m 
lång (VNV-OSO), 1-1,3 m bred och 0,4-0,6 m hög, av 0,2-0,5 
m stora stenar, övermossade. 
 
I SSO är en tidigare odlingsyta 25x15 m (NO-SV), avgränsad 
av mycket grunda diken. Beväxt med unga aspar. 
 
Antikvarisk kommentar: Soldattorpet, Rote Nr 46, är bebott 
1842 (Riksarkivet). Siste soldaten här var fältjägaren Jonas 
Larsson Stoltz (1830-1896). 
 
Orientering: 4 m SV om väg. 
 
Terräng: Svagt krön i flack moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 

 
Vegetation: Grunderna är beväxta med barr- och lövträd. 
 
Namn: Stolts (lokalt). 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 
178:1 
  

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Gårdstomt, 
enligt karta från 1698. Vid inventeringen 1989 var på angiven 
plats en gård och inget fanns att registrera. Enligt geometriska 
kartan från 1698 var på angiven plats en gårdstomt. 
 

Granskning 2017-05-11 (SJ) och 2017-09-07 (LK):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gårdstomt, ca 130 m i diameter, bebyggd med 
två  mangårdsbyggnader med gräsmattor, terrasskanter och 
ett flertal ekonomibyggnader. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande moränmark. Tomtmark. 
 
Namn: Hågen. 
 
Referens kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv: Z22-29:1 
Klintsjön nr 1-9, 1698 ga. 

 

 
Foto mot SO: Sune Jönsson 2017.   

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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RAÄ Nysätra 
188:1 

 
Hembygdsgård 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: 
Hembygdsommråde, ca 156x50 m (NV-SÖ) bestående av 1 
mangårdsbyggnad, 1 ladugård, 1 bagarstuga, 1 rundloge, 1 
lada, 2 bodar, 1 lusthus och 1 brunn. 
 

Granskning 2017-08-19 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Hembygdsgård, 150x60 m (NNV-SSO), 
bestående av 1 mangårdsbyggnad, 1 ladugård, 1 bagarstuga, 
1 rundloge, 1 smedja, 1 bod, 1 lada, 1 marknadsbod, 1 
utetoalett, 1 brunn med hinkflöjel, 1 scenbyggnad, 1 
serveringsbod och 1 rävfälla. 
 
Terräng: Krön och S-sluttning av moränhöjd. 
 

 
Foto mot OSO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
RAÄ Nysätra 
190:1 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Torplämning, 
inom angivet område, 50x50 m (Ö-V), bestående av 1 
husgrund, 1 ladugårdsgrund, 1 uthus och 1 brunn. 
Husgrunden är 7x6 m (Ö-V) med spismursrest och källargrop. 
En järnspis står på spismuren. 
Ladugårdsgrunden, rest av, är ca 1x5 m (Ö-V). 
Uthuset, utgörs av enstaka syllstenar, 9x7 m. Det är markerat 
på 1959 års ekonomiska karta. 
 

Granskning 2017-05-15 (SJ):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, 60x50 m (N-S), 
bestående av 1 husgrund, 1 brunn, 1 ladugårdsgrund, 1 
uthusgrund och 1 stenmur. 
 
Husgrunden, längst i N, är 6x6 m (N-S). Tydlig stenfot, 0,1-
0,45 m hög, av 0,4-0,7 m stora stenar, till stor del 
övermossade. Mitt på sidan i N är ett spisröse 1x1 m och 0,5 
m högt, av 0,25-0,4 m stora stenar och tegel. En rostig järnspis 
står ovanpå. Källargrop i Ö. 
 
Brunnen, 12 m S om husgrunden, är 1,3 m i diameter och 0,3 
m djup. Stenar i kanten, 0,2-0,25 m stora. Igenfylld. 
 
Ladugårdsgrunden, 30 m S om brunnen, är 6x4,5 m (Ö-V). 
Mycket tydlig stenfot, 0,2-0,4 m hög, övermossad. Vid hörnet i 
SO är ett spisröse 2,5 m i diameter och 1,3 m högt, av 
tegelstenar. 
 
Uthusgrunden, 25 m VNV om ladugårdsgrunden, är otydlig ca 
8x6 m (Ö-V). Vid hörnet i SO är en stenfot 0,2-0,3 m hög, av 
0,25-0,4 m stora stenar. Centralt i uthusgrunden står en 
järnspis. 
 
Stenmuren,  längst i N, är 15 m lång (Ö-V).  
 
Inom området finns enstaka röjningsrösen. 
 
Antikvarisk kommentar: Torpet finns markerat på 
Generalstabskartan 1917, men ej på laga skifteskartan 1868. 
 
Terräng: Ö-sluttning av låg moränhöjd. Skogsmark 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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(blandskog). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Generalstabskartan J242-
57-1 Lövånger, 1917. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-199 Gumboda, 
1868. Laga skifte. 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 
247:1 
 

 
Stensättning? 

 
Tidigare beskrivning (från 1992) enligt FMIS: Stensättning, 
rest av. Inom ett 4 m stort område är stora stenar, småsten 
samt grus. Sluttningen N och S om området har talrika 0,3-0,4 
m stora stenar. På platsen är kol efter sentida eldplats samt 
mopedspår. 
Det befintliga grus- och stenmaterialet kan inte vara naturligt 
på den utsatta klipphäll den ligger på. Detta i kombination med 
det utkastade stenmaterialet gör att det med säkerhet handlar 
om en förstörd fornlämning. Resterna bör undersökas. Hotad. 
 

Granskning 2017-05-16 (SJ) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Borttagen? 
Undersökningsstatus: Ej undersökt? 
 
Beskrivning: Plats för stensättning enligt 1992 års 
inventering. Vid utredningstillfället 2017 inga rester efter 
stensättning, eldplats eller grus- och stenmaterial på den 
angivna platsen. I slänt mot N, ca 10 m från hällkrönet, 
enstaka stenar, 0,3-0,4 m stora. 
 
Terräng: Krön av urberg. Skogsmark (tall). 

 

 
Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Förstörd 

 
RAÄ Nysätra 406 
 

 
Kokgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Kokgrop, oval, 3 x 2 m (N-S) och 0,3 m dj. Omgiven av vall 2-3 
m br och 0,2 m h. Stenar känns vid sondning. Påträffad vid 
specialinventering år 2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, oval, 2,5x2 m (NNV-SSO) och 0,3 m 
djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. Ojämn vall kring kanten, 
1-2 m bred och intill 0,3 m hög. Vid sondning känns 
karaktäristisk stenpackning. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande sandhed. Skogsmark (tallskog). 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 407 
 

 
Kokgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Boplats bestående av 2 kokgropar.  
Kokgrop, rund, 3 m diam och 0,4 m dj. Omgiven av vall 2-2,5 
m br och 0,1-0,2 m h. Vid provstick framkommer blekjordslager 
och stenar känns vid sondning. 
Kokgrop, oval, 2x1 m (NV-SO) och 0,2 m dj. Omgiven av vall 
1-2 m br och 0,1 m h. 7 m S om den förstnämnda. 
Påträffade vid specialinventering år 2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rundad, 2,5 m i diameter och 0,4 m 
djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. Ojämn vall kring 
kanten,1,5-2 m bred och intill 0,3 m hög. Vid sondning känns 
karaktäristisk stenpackning samt framkommer sot och ett 
rödbränt skikt.     
 
Antikvarisk kommentar: Den ovala kokgropen enligt 2013 
års beskrivning redovisas som R221. 
 
Terräng: Plan sandhed. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Nysätra 408 
 

 
Kokgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Kokgrop, rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Omgiven av vall, 2-3 m 
br och 0,2 m h. Vid sondning känns stenar. Påträffad vid 
specialinventering år 2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, oval, 2x1,5 m (NV-SO) och 0,5 m djup. 
Bottenplanet är 1x0,6 m (NNV-SSO). Ojämn vall kring kanten, 
1-2 m bred och intill 0,3 m hög. Vid sondning känns 
karaktäristisk stenpackning. 
 
Orientering: 15 m Ö om väg. 
 

 
Fornlämning 
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Terräng: Plan sandhed. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 409 
 

 
Kokgrop? 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Kokgrop, oval, 2,5 x 1,5 m (N-S) och 0,3 m dj. Omgiven av vall 
2,5-3 m br och 0,2 m h. Påträffad vid specialinventering år 
2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop?, oval, 2,5x1,5 m (NNO-SSV) och 0,3 
m djup. Bottenplanet är 1,5x1 m (NNO-SSV). Ojämn eller 
mestadels ingen vall kring kanten, 2 m bred och lägre än 0,1 m 
hög. Vid sondning känns talrika stenar, dock har inte tydlig 
blekjord eller kol bekräftats. 
 
4 m VNV om ovan bekriven grop är ytterligare en grop. Denna 
är närmast rund, 2 m i diameter och 0,3 m djup, med 
bottenplan 1,2 m i diameter och ojämn vall (eller mestadels 
ingen vall) kring kanten, 2 m bred och intill 0,2 m hög. 
Täktgrop kan inte uteslutas, men sondning ger ungefär samma 
resultat som ovan beskrivna eventuella kokgrop. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör provundersökas för att bättre 
kunna bedöma stenar och markprofil. 
 
Terräng: Tämligen plan sandmark. Skogsmark (barr). 
  

 
Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
 Bevakningsobjekt   

 
RAÄ Nysätra 410 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Kolbotten, rekt, 9x4 m (N-S) och 0,4 m h. Omgiven av 
stybbdiken 3-7 m l, 1 m br och 0,2 m dj. Påträffad vid 
specialinventering år 2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, limpform, 9x3,5 m (NO-
SV) och 0,6 m hög. Ojämn yta, högst i SV.  
Omedelbart utanför kanten i NV och S är två ovala 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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stybbgropar 3-4 m långa, 0,6-1,2 m breda och 0,2-0,6 m djupa. 
 
Terräng: Plan sandhed. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
RAÄ Nysätra 411 
 

 
Kokgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Kokgrop, rund, 2 m diam och 0,2-0,3 m dj. Ställvis omgiven av 
vall 1,5-2 m br och 0,1 m h. Vid sondning känns stenar och 
framkommer kol. Påträffad vid specialinventering år 2013. 
 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, oval, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 1x0,7 m (NO-SV). Vall kring kanten, 1-2 m 
bred och lägre än 0,1 m hög. Vid sondning känns 
karaktäristisk stenpackning och framkommer kol. 
 
Terräng: Plan sandhed. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot SV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R197 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:3 

 
Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

 

Granskning 2017-05-12 (SJ): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Bergsformation med namn, ca 80 m i diameter 
och ca 15 m hög.  
 
Antikvarisk kommentar: Ingen tradition känd men kan finnas 
och bör i så fall upptecknas innan införande i FMIS. 
 
Namn: Trollberget. 

 
Terräng: Urberg. Skogsmark (tall). 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv. 21K 6j 
Jomark/1992. Ekonomiska kartan. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot S: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R198 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:1 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-11 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensamling, oregelbunden, 7x4 m (NO-SV) och 
0,25-0,4 m hög, av 0,15-0,35 m stora lätt övermossade stenar, 
i anslutning till täktgrop. Kan möjligen uppfattas som 
fornlämningsliknande, men hör sannolikt ihop med grustäkten 
strax N om stensamlingen. Täktgropen är 20x15 m (NV-SO) 
och 1-2 m djup. Enligt ortsbo togs den upp för grusmaterial vid 
nybyggnation av ekonomibyggnad på gården Hågen. 
 
Terräng: Svagt SV-sluttande grusmark. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R199 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:2 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-12 (SJ): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Täktgrop, 20x15 m (NV-SO) och 1-2 m djup. 
Enligt ortsbo togs här grusmaterial vid nybyggnation av 
ekonomibyggnad på gården Hågen. 
 
Terräng: Nära krön i grusmark. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R200 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:1 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-11 (EH) och 2017-09-07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Torvtäkt, oklar utsträckning, bestående av ett 
antal bassängliknande ytor i myrmark, vilka i S/SSO 
begränsas av en täktkant, ca 225 m lång (ONO-VSV) och intill 
0,8 m hög.   
 

 
Anmäls ej till FMIS 



   

Bilaga 2 sid 15 
 

Antikvarisk kommentar: Täkter registreras i FMIS endast i 
undantagsfall, när särskilda skäl motiverar det. 
 
Terräng: Plan myrmark. Skogsmark (mest gran). 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R201 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:11 

 
Samlingsplats 

 

Granskning 2017-05-12 (EH): 
Osäker position: Ja 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: F.d. fotbollsplan, kallad Pellstaborg enligt 
boende på platsen. På fotbollsplanen är nu en villa samt 
trädgård. 
 
Fotbollsplanen anlades troligen före 1950-talet. Storlek okänd. 
Ytan även använd som upplag för grus av Vägverket. Planen 
var iordninggjord av boende i området och hade inte full 
storlek.  
 
Terräng: Gårdstomt. 
 
Namn: Pellstaborg. 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
R202 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:2 

 
Brukningsväg 

 
Granskning 2017-05-11 (EH, SJ) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Vägbank, ca 110 m lång (NV-SO) och 2 m bred, 
ställvis med röjningssten i ena eller båda vägkanterna. Delvis 
upplagd stenkant, terrasskant, på vägens sida i SV mot 
ängsmark. Ansluter i SO till gårdstomt, avslutas i NV i 
moränmark. Belägen på kanten av moränmark med ängar intill 
i S-SV. Förutom till ängar har vägen lett till tidigare täkter i NV. 
 
Antikvarisk kommentar: Tre gamla bilar uppställda på vägen, 
annars är den ännu möjlig att använda som väg. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Terräng: SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R203 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:3 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-11 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, 10x6 m (Ö-V). I kanten i V bildas en 
gles stenrad av ca sju övermossade, rundade stenar, 0,5-0,8 
m stora. I kanten i S har dubbla rader glest placerade stenar, 
0,35-0,5 m stora. Ett par stenar är placerade på varandra, men 
vanligen ligger stenarna i ett skikt. Husgrundens sida i N har 
ingen synlig sten. Kanten i Ö är ingrävd i moränslänten. I 
husgrunden nedrasat hönsnät med stolpar. 
 
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (björkar och 
granar). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R204 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:6 
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-11 (EH, SJ) och 2017-09-05 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, närmast runt, ca 6 
m i diameter och 0,6 m högt, av 0,25-0,7 m stora stenar. 
Skålformigt mittparti, 3 m i diameter och 0,3 m djupt.  
Ytterligare röjningssten har sekundärt lagts upp omedelbart S 
om röjningsröset och i enstaka röjningsrösen intill 10 m V och 
S om röjningsröset. 
 
Antikvarisk kommentar: Röjningsröset kan uppfattas ha 
stensättningsliknande form och mittparti, men bedöms som 
röjningsröse med hänsyn till stenarna, terrängläget och närhet 
till åkrar. 
  
Orientering: 11 m N om åkerkant. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R205 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:4 
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-11 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Vandring, rund, 9 m i diameter och 0,4 m hög. 
Skålformigt mittparti, 5 m i diameter och 0,2 m djupt. I 
skålformen och mot kanten i SO en upphöjning, 3x2 m (NV-
SO) och 0,2 m hög av övermossade stenar, som leder mot 
dörr i byggnad intill. I NV uppfartsramp. 
 
Orientering: 2 m NNV om byggnad. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogskant. 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R206 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:5 
 

 
Hägnad 

 

Granskning 2017-05-11 (EH, SJ) och 2017-09-05 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenmur, ca 30 m lång (NV-SO), 1-2 m bred och 
0,5-0,7 m hög av i regel 0,2-0,6 m stora stenar. Ansluter i NV 
till grusväg, avslutas i intet i SO. Gräns mellan inägomark i NO 
och skogsmark med byggnad i SV. 
 
Terräng: Tämligen plan moränmark. Skogsmark och tidigare 
åkermark i NO. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R207 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:7 
 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-11 (EH, SJ) och 2017-09-05 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Grop, 1 m i diameter och 0,1 m djup. 
Bottenplanet är 1 m i diameter. Vall kring kanten, 0,5 m bred 
och 0,2 m hög av 0,1-0,3 m stora stenar, med i SV en öppning, 
0,5 m bred. Med sonden kommer man ned 0,6 m i marken mitt 
i gropen. 
 
1-4 m SO om gropen är ytterliggare ingrävningar i marken, 
varav en grop är 1 m i diameter och 0,1 m djup, omgiven av en 
vall, 0,5-1 m bred och 0,1 m hög av 0,2-0,3 m stora stenar.  
 
Kan vara potatiskällare? 
 
Orientering: Ca 10 m NV om väg. 
 
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R208 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:9 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-12 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Uppkörsramp (lobrygga), 6x3m (VNV-OSO) och 
intill 0,6 m hög, av 0,15-1 m stora naturstenar (ingen huggen 
sten) i kallmur. Rampens högsta punkt i OSO har 3 skikt med 
stenar. Har troligen fortsatt i en ladugård eller loge mot OSO, 
där enstaka grundstenar, 0,6-0,7 m stora, finns i SO. 
 
Antikvarisk kommentar: Hör till gård med flera kvarvarande 
byggnader. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande hagmark, nedanför gårdstomt. 
 

 
Anmäls ej till FMIS  
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Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R209 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:10 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-12 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Uppkörsramp (lobrygga), 3,5x2,2 m (NO-SV) 
och intill 0,4 m hög, av 0,1-0,6 m stora stenar. Rampens 
högsta punkt är i NV. Kallmurad, ingen huggen sten. 
Ladugårdsgrund eller loge 
 
Antikvarisk kommentar: Hör till gård med flera kvarvarande 
byggnader. 
 
Terräng: Krönläge på moränbacke. Gårdstomt. 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R210 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:8 

 
Område med 
fossil åkermark 

 

Granskning 2017-05-12, 2017-05-13 (EH, SJ) och 
2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med röjningsrösen, ca 100x70 m (Ö-V).  
Ett 20-tal rundade och oregelbundna röjningsrösen är 2-10 m i 
diameter och 0,4-0,6 m höga. Något är långsmalt, 10 m långt, 
2,5-3,5 m brett och 0,7 m högt. Samtliga är övermossade eller 
gräsbeväxta. Möjligen kan något vara spisröse i otydlig 
husgrund. 
 
I N är en bågformad stenrad 27 m lång (Ö-V) av 0,4-0,8 m 
stora stenar. I området finns även i sluttningen enstaka 
stenvallar, 5-10 m långa, vilka bildar terrasskanter mot 
odlingsytor nedanför kanterna. 
 
Området avgränsas i NV av ett dike, 25 m långt, 0,3 m brett 
och 0,2 m djupt. 
 
Genom området leder en upphuggen 9 m bred 
kraftledningsgata, men kraftledningen är bortplockad. Några 
av stensamlingarna kan ha återanvänts som stolpstöd. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Området angränsar till och hör ihop med husgrunder efter torp, 
se R211. 
 
Orientering: 12 m N och NO om tidigare åkerkant. 
 
Terräng: S-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R211 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:385 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp 
eller liknande, ca 30 m i diameter, bestående av 1 husgrund, 
lämningar efter 1 jordkällare och 1 uthusgrund. 
 
Husgrunden är 5x4 m (Ö-V) med stenfot/jordvall, 0,5 m bred 
och 0,2 m hög, och i SO spisröse, 2 m i diameter och 0,5 m 
hög av intill 0,5 m stora stenar.  
 
3 m N om husgrunden består lämnngarna efter en jordkällare 
av en grop, 2 m i diameter och 0,7 m djup, omgiven av en vall, 
1-2 m bred och intill 0,4 m hög, med i Ö en öppning, 1 m bred. 
Till öppningen ansluter en gång, 6x1 m (ONO-VSV) och intill 
0,7 m djup. I vallen finns även i S en öppning, 1 m bred och 
0,3 m djup. 
 
3 m V om jordkällaren, i täta hallonsnår, har en uthusgrund 
oklar begränsning, ca 8x5 m (N-S), med i N en källargrop, 3 m 
i diameter och 0,6 m djup, samt i S upplagd stenfot, 4x1 m (Ö-
V) och 0,4 m hög, av 0,3-0,5 m stora stenar. På uthusgrunden 
en 100-årig granstubbe samt en nedfallen knotig tall (150 år?). 
 
Ansluter i N till område med röjningsrösen, se R219. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd datering, den 
antikvariska bedömningen följer RAÄ:s rekommendationer. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande moränmark. Skogsmark. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   

 
Fornlämning 
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Obj. nr: 
R212 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:13 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 4 m i diameter och 
0,6 m högt av 0,1-0,8 m stora stenar. I kanten i SV är en ca 5 
m lång sträng av 0,6-0,8 m stora stenar. Markberedning har 
rivit upp några av stenarna som härrör från tidigare åker ca 10 
m mot OSO. 
 
Orientering: 2 m N om liten körväg.  
 
Terräng: N-sluttande häll- och moränmark. Skogsmark (hygge 
med lövsly). 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R213 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:14 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 9x2,5 m (Ö-V) och 
0,5 m högt av 0,45-0,7 m stora mestadels skarpkantade stenar 
vid tidigare åker i SSV. Ytterligare röjningssten i området. 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R214 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:12 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-12 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, ca 3 m i diameter, 
av 0,45 m stora stenar i botten och 0,1 m stora stenar överst. 
 
Orientering: 10 m Ö om grusväg. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (tallplantering och 
lövsly). 
 
Skadebeskrivning: Skadad av markberedning, upprivna 

 
Anmäls ej till FMIS 
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stenar. 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R215 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:10 

 
Kvarn 

 

Granskning 2017-05-18 (SJ): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kvarnplats enligt tidigare anteckningar, idag 
bestående av en övertorvad stenramp, 10x3 m (VNV-OSO) 
och intill 1 m hög. På karta från 1685 skrivs här ”Gammalt 
qvarnställe”. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklart om något finns kvar efter den 
gamla kvarnen, inga karaktäristiska kvarnlämningar är 
bevarade. Stenrampen kan varafrån den tid. Kan möjligen 
Bevakas, men det förefaller osannolikt att det kan göras 
meningsfulla undersökningar på platsen i syfte att få fram 
betydelsefull kunskap om kvarnen. 
 
Orientering: Omedelbart SO om å. 
 
Terräng: Vid kraftig fors i å. Skogsmark (löv). 
 
Referens kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv: Z22-18:1 
Gumboda nr 2-10 12-!4 16 17, 1685 ga. 
 

 
Foto mot NNO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Uppgift om 

 
Obj.nr: 
R216 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:9 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-18 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund (efter torp?), 8x6 m (NNV-SSO). 
Tydlig stenfot, 0,2-0,3 m hög, av 0,2-0,4 m stora stenar. Utmed 
långsidan i ONO är ett spisröse 2 m i diameter och 0,7 m högt 
av tegelstenar.  
 
I NV finns en fallfärdig lada. 
 
Antikvarisk kommentar: Byggnad finns ej markerad på 
generalstabskartan från 1917 eller laga skifteskartan från 
1868. Revs på 1950-talet. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Generalstabskartan J242-
57-1 Lövånger, 1917. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-199 Gumboda, 
1868. Laga skifte. 
 
Referens övrigt: Skog & Historia ObjektID 3005936 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R217 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:8 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-05-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, rund, 10 m i diameter. Idag endast 
kännbara stenar under mossan i naturlig marknivå. Markant 
kantkedja, 0,2-0,3 m hög, av 0,35-0,5 m långa stenar. Centralt 
är en sentida grop 1 m i diameter och 0,5 m djup.  
 
Täktverksamhet har förekommit utanför kanten i VNV och SO.   
 
Terräng: Krön av urbergsrygg (NNV-SSO) med 
moränavlagringar. Skogsmark (tall). 
 
Skadebeskrivning: Troligen stensättning eller röse som har 
utsatts för stentäkt. 
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R218 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:11 
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-05-23 (SJ):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 3-4 m i diameter 
och 0,25 m hög. Fyllning av 0,15-0,3 m stora stenar, enstaka 
är intill 0,45 m stora. 
 
Terräng: NNV-sluttning av urberg med tunna 
moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005992 

 

 
Fornlämning 



   

Bilaga 2 sid 24 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Obj. nr: 
R219 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:18 

 
Röjningsröse? 

 

Granskning 2017-05-13 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättningsliknande röjningsröse (?), 
oregelbundet rundat, 2-2,3 m i diameter och 0,2 m högt, av 
0,15-0,4 m stora stenar, upplagda på berghäll. 
 
Ytterligare några stenar finns på berghäll intill 7 m mot NV. 
 
Antikvarisk kommentar: Märkligt läge för röjningsröse. Jämt 
stenmaterial på berghäll gör att stensättning inte helt kan 
uteslutas, men hällens sluttning och den ojämna formen gör att 
röjningsröse är mest troligt. Möjligen har odlingsförsök eller 
ängsröjning förekommit i ofullständigt stenröjd mark några 
meter SO om röjningsröset. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande berghäll på liten avsats i SV-
sluttande häll- och moränmark. Skogsmark. 
 

 
Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Bevakningsobjekt 

 
Obj.nr: 
R220 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:86 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Täktgrop, 3,5 m i diameter och 0,7 m djup med 
brevidliggande förhöjning, 8x5 m (N-S) och 0,4 m hög. I 
förhöjningen en grop, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup. I 
förhöjningen diverse skräp och smulor av bränd lera (vittrat 
tegel). Täktgrop i kombination med sophög. 
 
Antikvarisk kommentar: I Skog & Historia registrerat som 
husgrund, 8x5m (N-S) och 0,3 m hög, av jordvallar med rester 
av tegelstenar. 
  
Terräng: Tämligen plan sandig mark. Barrskog. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005828. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R221 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:387 

 
Boplatsgrop? 

 
Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Boplatsgrop?, oval, 2,5x1,5 m (NNV-SSO) och 
0,4 m djup. Bottenplanet är 1,5x0,5 m (NNV-SSO). Ojämn eller 
mestadels ingen vall kring kanten, 1,5-2 m bred och lägre än 
0,1 m hög.  
 
Vid sondning framkommer svårtolkad profil som gör att 
täktgrop inte kan uteslutas men som heller inte kan utesluta att 
det rör sig om en forntida grop. 
 
Terräng: Plan sandhed. Skogsmark (barr). 
 
Orientering: 7 m S om RAÄ Nysätra 407. 
 
Referens: Tidigare ingående i RAÄ Nysätra 407. 
  

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
  

 
Bevakningsobjekt  

 
Obj. nr: 
R222 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:71 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,4 m djup. 
Bottenplanet är 1,5 m i diameter. Ojämn vall kring kanten, 0,5-
2 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid sondning  känns 
karaktäristisk stenpackning och framkommer kol under 
stenarna. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande sandhed, nedanför och SV om 
bergsklack. Skogsmark (barr). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R223 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:75 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,4 m djup. 
Bottenplanet är 1,5x0,6 m (NV-SO). Ojämn vall kring kanten, 
1-2 m bred och intill 0,4 m hög. Vid sondning känns 
karaktäristisk stenpackning och framkommer kol. Bottenplanet 
stört av stubbe. 
 
Terräng: Svag SV/V-sluttning av sandig mark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj. nr: 
R224 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:74 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,5 m djup. 
Bottenplanet är 1,3x0,7 m (NV-SO). Ojämn vall kring kanten, 
1,5-2 m bred och intill 0,2 m hög. Vid sondning känns stenar 
under bottenplanet samt framkommer kol under stenarna. 
 
Terräng: Plan till svag V-sluttning nedanför och V om 
berghällar. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 
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Obj. nr: 
R225 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:82 

 

 
Boplats 

 

Granskning 2017-05-26 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Skärvstensförekomst, oklar begränsning. Inom 
10x2 m (N-S) förekommer sporadiskt till måttligt med 
skörbrända stenar. 
 
Terräng: Avsats i V-sluttande sandig moränmark. Åkermark. 
 
Skadebeskrivning: Sönderplöjd.  
 

. 
Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj. nr: 
R226 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:80 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-26 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 8x4 m (NNO-SSV) 
och 0,45 m högt av 0,15-0,35 m stora stenar. Fler 
röjningsstenar från närliggande tidigare små åkrar i Ö/OSO 
och NO.   
 
Antikvarisk kommentar: De tidigare åkrarna kan uppfattas 
som svåra att se. Röjningsröset ska inte förväxlas med 
stensättning. 
 
Terräng: Krönparti av moränmark med berghällar intill. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R227 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:17 

 
Hägnad 

 

Granskning 2017-05-13 (EH) och 2017-09-07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Hägnad, 40 m lång (Ö-V), i form av stöd för 
stängselstolpar över berghäll, bestående av 12-13 
stensamlingar, intill 1 m stora, av 2-6 stenar, 0,2-0,55 m stora 
stenar. Mellan rösena är det 1-2,5 m., 
 
Orientering: I fastighetsgräns. 
 
Terräng: V-sluttande berghäll. Skogsmark. 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R228 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:72 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,4 m djup. 
Bottenplanet är 1,5 m i diameter. Ojämn vall kring kanten, 1-2 
m bred och intill 0,3 m hög. Vid sondning känns en 
karaktäristisk stenpackning samt framkommer blekjord och 
sot. 
 
5-6 m NNV och N om kokgropen är två svårbedömda gropar 2 
m i diameter och 0,3 m djupa. Deras bottenplan är 1,5x0,7 m 
(NNV-SSO) respektive1x0,4 m (NNV-SSO). De har ojämn vall 
kring kanten, 2 m bred och intill 0,2 m hög. De ligger vid 
tidigare täkt. Vid sondning framkommer svårtydda jordprofiler.  
 
Orientering: 6 m Ö om väg. 

 
Fornlämning 
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Terräng: Svagt V-sluttande sandhed. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R229 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:16 

 
Boplats 

 

Granskning 2017-05-13 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Skärvstensförekomst, oklar begränsning. Inom 
ca 20x2 m (NV-SO) förekommer måttligt med skörbrända 
stenar och sot, framplöjt i åkerkant. 
 
Terräng: Liten avsats i svagt NV-sluttande sandig moränmark. 
Åkermark. 
 
Skadebeskrivning: Sönderplöjd. 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R230 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:396 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-09-09 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, 2-3 m i diameter, bestående av 5 
block, 0,5-1,5 m stora, spräckta och bearbetade med kilning. 
Kilmärken är ca 10 cm långa och 2 cm i diameter. I täktgrop, 2-
3 m i diameter och 0,5 m djup. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Granskog.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj. nr: 
R231 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:77 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-25 (EH, SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolningsgrop, oval, ca 1,5 m i diameter och 0,3 
m djup. I gropen finns ett 0,25 m tjockt lager av sot- och 
kolblandad sand.  
Runt gropen består marken av sot- och kolblandad sand inom 
ett 2,5 meter brett område. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande sandområde med något 
moränsten. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.id: 
R232 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:89 

 
Naturbildning 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-09 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Moränmark med hällar. 
 
I tidigare anteckningar har stenar upplagda på berghäll på 
denna plats bedömts som oregelbunden stensättning, 5x1,6 m 
stor och 0,2-0,3 m hög av 0,2-0,5 m stora stenar. 
Stensättningen har ej återfunnits på angiven plats eller på 
närbelägna hällar. Platsen med stensättningen har sannolikt 
fått fel koordinater i Skog & Historia, möjligen efter 
felmarkering på karta. Inga indikationer på att stenar tagits bort 
från denna plats. 
 
Antikvarisk kommentar: Stensättningen enligt Skog & 
Historia bör eftersökas på annan plats, om möjligt efter 
granskning av grundmaterialets anteckningar hos 
Skogsstyrelsen. 
 
Terräng: Häll- och moränmark. Skogsmark (barrträd). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005892. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Obj. nr: 
R233 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:78 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, oval, 2x1,5 m (VNV-OSO) och 0,3 m 
djup. Bottenplanet är 0,6 m i diameter. Ojämn vall kring 
kanten, 1-2 m bred och intill 0,2 m hög. Vid sondning känns en 
karaktäristisk stenpackning och framkommer blekjord ett 
kollager under stenarna. 
 
Terräng: Sandig avsats i SV-sluttande häll- och moränmark. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj. nr: 
R234 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:79 

 
Hägnad 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenmur/terrasskant, 22 m lång (Ö-V) och intill 1 
m hög av 0,15-0,8 m stora stenar. Stenmuren är 0,8-1 m bred 
som stenskoning mot terrass i N. Byggd intill och N om 
åkerkant. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränbacke. Skogsmark (blandskog). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R235 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:92 

 
- 

 

Granskning 2017-05-29 (EH): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Gränsmärke enligt Skog & Historia, ej återfunnet 
på angiven plats. 
 
Antikvarisk kommentar: Enligt Skog & Historia ska 
gränsmärket bestå av ett runt stenröse, 2 m diameter och 0,5 
m högt av 0,3-0,6 m stora kallmurade naturstenar. Troligen 
felaktiga koordinater. 
 
Terräng: Plan sandhed med mindre inslag morän. Ungskog 
med frötallar. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005907. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Obj. nr: 
R236 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:69 

 
Fyndplats 

 

Granskning 2017-05-24 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fyndplats för 1 kvartsavslag. Avslaget framkom i 
tilta efter markberedning. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör undersökas närmare i ett 
utredningssteg 2 för att kontrollera om detta är en boplats. Kan 
alternativt bedömas som ingående i lagskyddat 
fornlämningsområde med kokgropar. 
 
Terräng: Sandig, V-sluttande moränmark. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Bevakningsobjekt 

 
Obj.nr: 
R237 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:85 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG) och 2017-09-05 
(LK):  
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,4 m djup. 
Bottenplanet är 0,4 m i diameter. Vall kring kanten, 2-3 m bred 
och intill 0,3 m hög. Vid sondning känns karaktäristisk 
stenpackning. 
  
Orientering: 6 m SSO om R238. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandig moränmark. Skogsmark 
(ungskog med frötallar). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005916. 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Ob.jnr: 
R238 
 
Intern arbetsID: 
EH2017:84 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG) och 2017-09-05 
(LK):  
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 0,4 m i diameter. Ojämn vall kring kanten, 2-
2,5 m bred och intill 0,4 m hög. Vid sondning känns 

 
Fornlämning   
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karaktäristisk stenpackning. Gammal rotvälta i VNV. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande sandmark. Skogsmark (ungskog 
med frötallar). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005916. 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017.   

 
 
Obj.nr: 
R239 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:386 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolningsplats, oklar karaktär, möjligen efter 
kolningsgrop eller liggmila, ca 5 m i diameter. En grop är 1,5-2 
m i diameter och 0,2 m djup, med bottenplan 1,5x1 m (N-
S/NNV-SSO). Vid sondning framkommer ett ca 10 cm tjockt 
sot/kollager och ingen bekjord. Omedelbart V om gropen är en 
förhöjning ca 5x2 m (N-S) och 0,2 m hög med liknande kol- 
och sotlager som i gropen och med blekjord under sotlagret. 
Omedelbart N och V om förhöjningen är två stybbgropar(?) 1 
m i diameter och 0,2 m djupa, utan tydligt kollager. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör undersökas för att klarlägga 
kolningens karaktär och tidsställning. 
 
Terräng: Tämligen flack sandmark. Tät ungblandskog.  
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Bevakningsobjekt 

 
Obj. nr: 
R240 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:73 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-25 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 4-5 m i diameter 
och 1,2 m högt av 0,15-0,25 m stora stenar lagda intill och på 
ett jordfast block, ca 2 m stort och 1 m högt. Intill 1 m stora 
stenar finns runt blocket. Ca 10 m V om tidigare åker. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



   

Bilaga 2 sid 34 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R241 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:59 

 
Hägnad 

 

Granskning 2017-05-22 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenmur, något bågformad, 40 m lång (Ö-V), 
1,2-1,5 m bred och 0,7-0,9 m hög av 0,2-0,5 m stora 
naturstenar. Slutar i V vid E4:an. Ansluter i Ö till liten 
brukningsväg. Gräns mellan tidigare inägomark i N och 
skogsmark i S. 
 
Intill och N om stenmuren finns röjningssten inom en 8x3 m 
stor yta (Ö-V). Intill muren står ett bilvrak. Ytterligare 
röjningssten finns i området. 
 
Orientering: 2 m Ö om väg E4. 
 
Terräng: Flack Ö-sluttning av moränmark. Skogsmark 
(blandskog).   
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R242 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:64 

 
Brukningsväg 

 

Granskning 2017-05-23 (EH) och 2017-09-07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stig eller kärrväg, ca 325 m lång (ONO-VSV till 
VNV-OSO) och 1,5-2 m bred. Ställvis med hålvägskaraktär, 
intill 0,2 m djup, och delvis stenröjd med röjningssten liggande 
utmed båda långsidorna. Övergår till stig i VSV och slutar mot 
vägområdet till E4:an i OSO. Har varit brukningsväg till ytliga 
täkter och gångstig, som används än idag. 
 
Terräng: Moränmark med fuktiga inslag vid över bergshöjd. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R243 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:65 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-23 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gles stensamling, 2 m diameter, med åtta 
utspridda stenar 0,15-0,35 m stora, upplagda på berghäll 0,1-
0,6 m mellan varandra.  
 
Ytterligare enstaka upplagda stenar på berghällen ca 2 m mot 
SSO. Kan vara raserad gränsmarkering? 
 
Terräng: NNO-sluttande berghäll nära krönparti av bergshöjd. 
Skogsmark (gles tallskog). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R244 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:67 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-24 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, ca 1,5-2 m i 
diameter och 0,3 m högt. Möjligen från mindre odlingsförsök 
eller ytlig täkt intill, vilket dock är svårt att se. 
  
Terräng: Liten avsats vid brant bergskant i V- och S-sluttande 
häll- och moränmark med branta bergssidor. Skogsmark 
(blandskog). 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj. nr: 
R245 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:66 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-24 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 3x1 m (N-S/NNO-
SSV) och 0,2 m högt av 0,15-0,35 m stora stenar. Liten yta 
omedelbart Ö om röjningsröset har tidigare troligen varit odlad, 
vilket dock är svårt att se. 
 
Terräng: Liten berghäll i V-sluttande morän- och hällmark. 
Skogsmark (blandskog). 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R246 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:391 

 
Härd  

 
Granskning 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Härd, oval, 2x1,5 m (NNV-SSO) och 0,2 m hög. 
Fyllning av kol och sot. Inga stenar i fyllningen eller kanten. 
Beväxt med en tall.  
 
Antikvarisk kommentar: Ovanlig karaktär utan stenar, 
sentida terrängläge (utsiktsplats vid jakt?). 
 
Terräng: Krönparti av berghäll. Gles skogsmark. 
  

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R247 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:63 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-22 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med minst två husgrunder av sentida 
karaktär, röjda ytor med terrasskanter och enstaka 
röjningsrösen, ca 60 m i diameter. 
 
En husgrund är 17x5 m (N-S), med stenfot eller enstaka 
grundstenar intill 0,8 m stora och 0,55 m höga stenar, varav en 
del är kilade med borrhål, ca 2,5 cm i diameter. I S är ett 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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spisröse 5 m i diameter och 0,5 m högt av tegel.   
 
En annan husgrund är 10x6,5 m (NV-SO) av betongsockel, 0,3 
m bred och intill 0,3 m hög. Grunden har rumsindelning med i 
N en jordkällare av betong, 2x2 m stor och 1 m djup, med 
ingång i N från utsidan. I NV är ett spisröse 1,2x1,2 m stor och 
0,5 m högt av betongfundament och murtegel. Belamrad med 
diverse järnskrot, såsom järnspis och underrede till 
trampsymaskin.  
 
I området finns terrasskanter av stenar, varav någon troligen 
härrör från ytterligare någon husgrund med oklar begränsning, 
samt enstaka röjningsrösen. Diverse skrot som zinkhinkar, en 
cykel och en järnspis finns utspritt i området. 
 
I omgivningarna tidigare åkrar av sentida karaktär. Enligt den 
ekonomiska kartan fanns två byggnader på platsen år 1958. 
  
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Skogsmark. 
 
Namn: Brännan 
 
Referenser kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: 
Ekonomiska kartan 21L 7a Gumboda, 1958. 
 
Referens övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006005. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R248 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:62 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-22 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, bågformat, 12x2,5 m (N-S) och 
0,5 m högt av 0,2-0,75 m stora stenar, både naturstenar och 
skarpkantade stenar. De skarpkantade stenarna finns främst i 
N. Upplagt från relativt sank mark i V, som varit åker eller äng. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark (gran). 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj. nr: 
R249 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:53 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-16 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, ovalt, 3,5x3 m (NV-SO) och 1 m djupt. 
Skarpa bergskanter i S och Ö, i övrigt sluttande moränsidor. 
Intill och N om stenbrottet har 0,7-1,5 m stora stenblock 
borrhål, ca 0,1 m djupa och 2,3 cm i diameter. 
 
Terräng: Småkuperad häll- och moänmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj nr: 
R250 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:1 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-08-17 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning, närmast rund, 3,5-4 m i diameter 
och 0,15-0,25 m hög. Fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar, 
övermossade.  
 
I ONO, utanför kanten, är en grop 1,3x0,5 m (NO-SV) och 0,6 
m djup, med stenar runt om – naturlig? 
 
Terräng: Krön av urbergsrygg (N-S) med tunna 
moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NNO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning 
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Obj nr: 
R251 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:4 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 0,8-2 m stor (N-S) 
och 0,1-0,2 m hög. Fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan möjligen vara material från 
ovanförliggande stensättning. Bör vid behov undersökas, men 
lagskydd i juridiskt fornlämningområde gör att en steg 2-
utredning knappast behövs. 
 
Orientering: 3 m S om RAÄ Nysätra 40:1. 
 
Terräng: Skreva i S kanten av urbergskrön. Skogsmark 
(mycket gles tallskog). 
 

 
Foto mot SO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Bevakningsobjekt 
 

 
Obj nr: 
R252 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:3 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, i en bergsspricka, avlång, 3,3x0,3-
0,5 m (NO-SV) och synligt 0,3-0,5 m djup. Fyllning av 0,2-0,35 
m stora stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Förefaller vara en byggd anläggning 
i sprickan och inte bestå av utslängda stenar från intilliggande 
röse, som ger intryck av att vara välbevarat.  
 
Orientering: 1 m S om RAÄ Nysätra 40:1. 
 
Terräng: Bergsspricka på krön av urbergshöjd. Skogsmark 
(mycket gles tallskog). 
 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017. 

 
Fornlämning 
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Obj nr: 
R253 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:2 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, tresidig, 3,5x2,5 m (en spets mot 
VSV) och 0,25 m hög. Fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. 
Ligger i en trekantig skreva vid kant av urbergskrön, 1-1,2 m 
under krönkanten. 
 
Antikvarisk kommentar: Förefaller vara en byggd anläggning 
i skrevan och inte bestå av utslängda stenar från intilliggande 
röse, som ger intryck av att vara välbevarat.  
 
Orientering: 2,5 m SO om RAÄ Nysätra 40:1. 
 
Terräng: Intill krön av urbergshöjd. Skogsmark (mycket gles 
tallskog). 
 

 
Foto mot VNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning 
 

 
Obj nr: 
R254 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:7 

 
Härd 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Härd, sentida, oval, 1x0,5 m (VNV-OSO), 
avgränsad av 0,1-0,2 m stora stenar. Ofylld. Något utrasad i 
VSV. 
 
Terräng: Ojämn urbergshöjd med tunna moränavlagringar. 
Skogsmark (gles tallskog). 
 

 
Foto mot SO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
 

 
Obj nr: 
R255 
 

 
Härd 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:5 

 
Beskrivning: Härd, sentida, oval, 0,7x0,5 m (NV-SO) och 0,15 
m hög. Avgränsas av 0,1-0,2 m stora stenar. Ofylld. 
 
Terräng: Flack moränmark med mindre urbergskrön. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017. 
 

 

 
Obj nr: 
R256 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:6 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-08-18 (SJ, LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Naturbildning, oval, 2,2x1,1 m (NO-SV). 
Avgränsas av kantiga stenar, 0,3-0,5 m stora och 0,2-0,4 m 
höga, varav någon kan vara ditlagd.  
 
Antikvarisk kommentar: Kan möjligen ha använts som 
eldplats. 
 
Terräng: Direkt mot foten av en urbergshöjd i SSV. Skogsmark 
(gles barrskog). 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
 

 
Obj. nr: 
R257 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:55 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-17 (EH): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott, ca 10 m i diameter, bestående av ett 
block med kilspår/borrhål, en stenhög och en grop.  
 
Blocket är 2x0,8 m (N-S) och 1 m högt med kilspår/borrhål, 
0,1-0,15 m djupa och 2,5 cm i diameter. Blocket har en rak 
kilad sida mot Ö.  
 
Stenhögen, 1 m NO om blocket, är oregelbunden, ca 3 m i 
diameter av helt övermossade slagna stenar.  
 
Gropen, intill och N om stenhögen, är 3,5 m i diameter och 0,9 
m djup med vatten i botten. I NO och Ö omges gropen av en 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  
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vall, intill 1,5 m bred och 0,5 m hög. 
 
Terräng: Bergsmassiv i övergång mot åkermark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R258 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:57 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-17 (EH): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med stenbrott, ca 40x20 m (NV-SO), 
bestående av fem gropar varur sten brutits. Groparna ligger 
mellan 3-10 m från varandra. 
 
En grop i N är rundad, 4 m i diameter och 2 m djup. I gropen 
ligger flera övermossade skarpkantade stenar. Bergssidorna i 
gropen har raka kanter. Framför gropen åt NO är en 
stensamling 4x3 m (N-S) av intill 1,5 m stora skarpkantade 
stenar. 
 
Övriga fyra gropar är intill 10 m stora och 4 m djupa. I och runt 
groparna ligger rikligt med skarpkantade stenar. Flera av 
stenarna har kilspår/borrhål, ca 2,5 cm i diameter.  
 
Intill och Ö om de fem groparna är en stig ca 25 m lång och 
1,5-2 m bred med upplagd sten som en terrasskant i Ö, 
troligen anlagd för transport och bearbetning av sten. 
  
Terräng: NO-sluttande moränbrant nedanför och NO om 
berghällmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R259 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:56 

 
Röjningsröse 

 

Granskning: 2017-05-17 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 9x2 m (N-S) och 0,6 m högt, av 
0,35-0,75 m stora stenar ca 12 m V om åker. 
  
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R260 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:49 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-16 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, oklar storlek, tvårummig, minst ca 
4x4 m (NNV-SSO) med stenfot, spisröse och källargrop. 
Stenfoten är 0,5 m bred och 0,2 m hög av övermossade 
stenar. Spisröset, i SO, är 2 m i diameter och 0,2 m högt. 
Källargropen, i NV, är 2 m i diameter och 0,5 m djup. I S täcker 
jordhög del av husgrunden. 
  
Orientering: 4 m Ö om körväg. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 
Skadebeskrivning: Belamrad med jordhög och några stenar. 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R261 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:50 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-16 (EH, SJ) och 2017-09-06 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Terrassering, sentida, 4,5x2 m (N-S) och intill 
0,7 m hög, av 2-3 skikt med 0,2-0,5 m stora naturstenar i 
kallmur. 
 
Orientering: 1 m Ö om väg. 
 
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R262 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:51 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2017-05-16 (EH, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Fossil åker, sentida, ca 30x10 m (N-S). I 
odlingsytan finns några meterstora och större stenblock. Kring 
ett av blocken består en oregelbunden stensamling av 0,4-0,6 
m stora röjningsstenar. Oregelbundna stensamlingar finns 
även i  kanten i N och S. Den fossila åkern avslutas i Ö av dike 
vid igenväxande åker. I V avslutas den mot moränmark och i 
SV av en terrasskant, ca 18 m lång (N-S) och intill 0,5 m hög 
av 0,25-0,65 m stora stenar i 1-2 skikt. Intill och Ö om denna 
terrasskant är ett dike 0,3-0,5 m brett och 0,25 m djupt. Diket 
fortsätter mot N efter att terrasskanten slutat. Intill åker år 
1958. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21L 7a Gumboda, 1958. 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R263 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:52 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-16 (EH, SJ) och 2017-09-06 
(LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, stenmursliknande, 12x2 m (Ö-V) 
och 0,7 m högt av 0,5-0,9 m stora stenar. En övergiven 
odlingsyta intill och Ö om röjningsröset ansluter till 
igenväxande åker i Ö. 
 
I anslutning till röjningsröset finns ytterligare röjningssten i 
oregelbundna stensamlingar.  
 
Orientering: 10 m Ö om väg. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R264 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:48 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-16 (EH): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, 4x4 m av naturstenar, 0,25-0,65 m 
stora. På husgrunden står en gammal slåttermaskin och 
hässjevirke. Liten byggnad på platsen 1958, möjligen grund till 
lada. 
  
Terräng: Plan moränmark. Igenväxande jordbruksmark. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: 
Ekonomiska kartan 21L 7a Gumboda, 1958. 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R265 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:47 

 
Husgrund, 
historisk tid 
 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Uppkörsramp (lobrygga), 6x4 m (NV-SO) och 
intill 1,4 m hög av 0,2-1,1 m stora stenar. Högst i SO. 
Kallmurad av 3-4 skikt stenar.  
2 m S om rampen hör stenrader troligen till en husgrund efter 
loge eller ladugård, oklar storlek, ca 10x6 m (NV-SO), 
alternativt en vinkelbyggnad till logen eller ladugården.   
 
Antikvarisk kommentar: Ladugårdsbyggnad eller loge finns 
1958. Rampen välbevarad, resten av husgrunden inte 
välbevarad. Lämningarna hör till gård med flera byggnader. 
 
Terräng: Krönläge i moränmark. Gårdstomt. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21L 7a Gumboda, 1958. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj nr: 
R266 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:9 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-08-19 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gårdstomt, sentida, 65x30 m (N-S), bestående 
av 1 husgrund, 1 brunn och 1 uthusgrund. 
 
Husgrunden, längst i N, är 8x6 m (NÖ-SV). Tydlig stenfot, 0,2-
0,3 m hög, övertorvad. Mitt på långsidan i NV är ett spisröse 3 
m i diam och 0,8 m högt, övertorvat med enstaka synliga 
stenar, 0,3-0,4 m stora. 
 
Brunnen, 15 m SO om husgrunden, är 1,2 m i diameter och 
synligt 0,3 m djup. Till största delen igenfylld. 
 
Uthusgrunden, 27 m SSV om brunnen, är 5x5 m (NNV-SSO) 
och 0,2-0,4 m hög. Övertorvad med delvis tydlig stenfot, intill 
0,35 m hög. 
 
Gårdstomten omges av igenväxta åkrar och några 
röjningsrösen. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen gård utflyttad vid laga 
skifte. En gård är karterad på denna plats på laga skifteskartan 
men inte på storskifteskartan över Ånäset. 
 
Terräng: Krön av låg moränrygg (NNO-SSV).Skogsmark 
(barr). 
 
Referenser, kartor:  
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Ånäset nr 1-
5/1802, Storskifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-ALFÅ/1869. Laga 
skifte. 
 
Referens, övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006157. 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
 

 
Obj nr: 
R267 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:8 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-08-19 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Gårdstomt, sentida, 70x35 m (N-S), bestående 
av 1 husgrund, 1 brunn(?), 1 jordkällaregrund och 4 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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uthusgrunder(?). 
 
Husgrunden, längst i N, är 10x8 m (Ö-V). Delvis tydlig stenfot, 
intill 0,8 m hög, av 0,4-0,6 m stora stenar. Spisröse mitt på N 
långsidan, 2,5 m i diameter och 0,5 m högt, övertorvat. 
 
Brunnen, 12 m S om husgrunden, är dold av ett träflak, 3x2 m. 
 
Jordkällaregrunden, 11 m V om husgrunden, är 4x3 m (Ö-V) 
och 0,5 m djup, ingrävd mot V. I Ö avgränsad av jordvall, 3x0,7 
m (N-S) och 0,4 m hög, övertorvad. Skrotfylld. 
 
9 m VSV om jordkällaregrunden är en otydlig grund 5x3 m (N-
S). I Ö synlig stenfot, 0,2-0,3 m hög, övertorvad. 
 
8 m S om jordkällaregrunden är en grund 8x5 m (Ö-V), otydlig 
i V. I Ö delvis synlig stenfot, intill 0,4 m hög, övermossad. 
 
30 m SSO om ovanstående grund är en grund 7x5 m (Ö-V). I 
Ö tydlig stenfot, 0,1-0,3 m hög, övertorvad. 
 
7 m S om denna grund är en grund 6x6 m (VNV-OSO). Tydlig 
stenfot i Ö, intill 0,35 m hög, övertorvad. 
 
Gårdstomten omges i Ö av gamla, igenvuxna åkerytor. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen utflyttad gård efter laga 
skifte. Ingen gård karterad här varken på laga skifteskartan 
eller storskifteskartan över Ånäset. 
 
Terräng: Ö-sluttning av moränrygg. Skogsmark (barr). 
 
Referenser, kartor:  
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Ånäset nr 1-
5/1802, Storskifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-ALFÅ/1869. Laga 
skifte. 
 
Referens, övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006167. 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj nr: 
R268 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA  
SJ2017:13 

 
Plats med 
tradition 

 

Granskning 2017-08-23 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Plats med namn och tradition, bestående av en 
markant bergshöjd som kallas Galgbacken.  
 
Äldsta kända belägg för namnet Galgbacken är från ett 
vägbesiktningsprotokoll daterat den 20 juli 1837: ”…den 
allmänna vägen SO derom och invid så kallade Galgbacken, 
belägen ett stycke sunnan före södra bron i Ånäset”. Siv Rehn 
har ej funnit några uppgifter om att någon har avrättats på 
platsen. 
 
Möjligen kan platsen ha varit utsedd till avrättningsplats, men 
ingen tradition är känd som styrker en sådan användning. 
 
Namn: Galgbacken (används som namn på hembygdsgården 
vid angiven bergshöjd). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: Krön av urberg med moränavlagringar. Skogsmark 
(blandskog) och villatomter. 
 
Referens: Rehn, Siv, 2007: ”Avrättningsplatser i Västerbotten”, 
sid. 55 (i Västerbotten 2007:4). 
 

 
Foto mot OSO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R269 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:5 

 
Flottnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Strandskoning, 4x1,5 m (NNV-SSO) och 1-1,3 
m hög, av 0,4-1,0 m stora stenar.  
 
5-7 m N om strandskoningen är två järnkrampor inslagna i 
berget. 
 
Orientering: Omedelbart Ö om å. 
 
Terräng: Åravin, 10 m S om fors. Fritidsområde. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3006168. 

 

 
Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R270 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:40 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp 
eller liknande, ca 50x20 (NV-SO), bestående av två 
husgrunder och täta hallonsnår som kan indikera ytterligare en 
husgrund. 
 
En husgrund är 9x5 m (NNV-SSO) med stenfot, källargrop, 
spisröse och ytterligare en grop. Stenfoten är intill 0,3 m hög 
av 0,2-0,5 m långa stenar. Källargropen, i NNV, är 4x2 m 
(ONO-VSV) och 0,6 m djup. Spisröset, i V, är 2 m i diameter 
och 0,2 m högt (innehåller tegel). Ytterligare en grop i 
husgrunden, i SSV, är 3x2 m (NNV-SSO) och 0,3 m djup.  
 
Den andra husgrunden är 5x4 m (N-S/NNV-SSO). Den har 
tydlig syllstensrad i S och V och otydlig syllstensrad i N och Ö. 
Den tydligaste syllstensraden, i V, består av sju stenar, 0,4-

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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0,55 m stora och 0,25 m höga. 
 
Mellan husgrunderna finns tegelrester i täta hallonsnår. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar datering. Ingen bebyggelse 
1795. Liten byggnad finns 1958. Bedöms ha tillkommit efter år 
1850. 
  
Terräng: Plan moränmark. Impediment (björk). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R271 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:41 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 10x5 m och 0,7 m 
högt av 0,15-1 m stora stenar intill tidigare åker av sentida 
karaktär (fanns 1958 men inte 1795). 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R272 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:42 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, ovalt, 3x2 m (Ö-V) och 0,45 m 
högt av 0,25-0,4 m stora stenar intill tidigare åker av sentida 
karaktär (fanns 1958 men inte 1795). 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R273 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:43 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 3,5x1,5 m (NV–SO) 
och 0,5 m högt, av ett 10-tal stenar, 0,5-0,8 m stora intill 
tidigare åker av sentida karaktär (fanns 1958 men inte 1795). 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R274 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:44 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 4x2 m (Ö-V) och 
0,6 m högt av 0,3-0,8 m stora stenar intill tidigare åker av 
sentida karaktär (fanns 1958 men inte 1795). 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L  8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R275 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:45 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 30x3,5 m (N-S) och 0,5 m högt av 
0,1-0,5 m stora stenar. Övergår i N i en stenmur av intill 1 m 
stora stenar.   
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R276 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:46 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 3 m i diameter och 
0,4 m högt av 0,25-0,55 m stora stenar i anslutning till 
gräsmatta/gårdstomt.  
 
10 m NV om röjningsröset bildar ytterligare röjningssten en 10 
m lång och 1 m bred sträng. 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R277 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:38 
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Väg, ca 350 m lång (NV-SO) och 2-4 m bred. 
Leder ställvis genom moränmark där viss stenröjning gjorts 
och stenar lagts utmed vägen. Bredast genom blöt skogsmark 
där en 0,3 m hög vägbank har anlagts. Genom en 
skogsmosse har 0,5-0,7 m breda diken anlagts utmed 
långsidorna. Slutar vid vändplan/vägkorsning i NV och vid 
traktorväg i SO. Ytliga täkter förekommer intill vägen.  
 
Antikvarisk kommentar: Oklar datering. Vägen finns inte 
1795 eller på ekonomiska kartan 1958. 
  
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark samt plan 
skogsmossemark. Skogsmark. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R278 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:37 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Väg, 140 m lång (NV-SO) och 1-2 m bred, 
ställvis med hålvägskaraktär, 0,1 m djup, i övrigt vältrampad 
och hård yta. Delvis stenröjd med intill 0,6 m stora stenar i 
kanterna. Utmed vägen enstaka ytliga täktgropar. Ansluter till 
nutida stigar i NV och blir osynlig vid ägogräns/hyggesgräns i 
SO.   
Troligen fortsättning på färdvägen R277. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar ålder. Vägen finns på 
ekonomiska kartan 1958 men inte på storskifteskartan från 
1795. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: Tämligen flack moränmark. Skogsmark. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Vägen i bildens mitt, en täktgrop till höger: Foto mot SO: 
Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R279 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:36 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Grop, oregelbunden, ca 1,5 m i diameter och 0,5 
m djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. I S vall vid kanten, 2 m 
lång (Ö-V), 1 m bred och 0,3 m hög. Vid provstick med sond 
framkommer rundade stenar av olika storlekar och ingen tydlig 
blekjord.  
 
Antikvarisk kommentar: Sentida morfologi, inga indikationer 
på forntida datering vid provstick med sond. Troligen täktgrop. 
 
Terräng: Svagt SV-sluttande stenig moränmark med inslag av 
sand och grus. Gles barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R280 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:27 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG, SJ) och 2017-09-03 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 5x3,5 m (N-S) och  
0,3 m högt av 0,3-0,4 m stora stenar, upplagda mot södra och 
östra sidan av ett stenblock, 2,5 m stort och 1,2 m högt. 
 
Antikvarisk kommentar: Röjningsrösets flacka yta med det 
intilliggande stenblocket kan uppfattas som 
stensättningsliknande men består med stor sannolikhet av 
röjningssten. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R281 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:28 

 
Röjningsröse 

 

Granskning: 2017-05-14 (EH, NG, SJ) och 2017-09-
07 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, ovalt, 6x3 m (NV-SO) och 0,5 m 
högt. I område med stenröjning från närliggande åkrar, vägar 
och bebyggelse. 
 
Orientering: 4 m NV om väg. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R282 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:22 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG) och 2017-09-03 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 7x2 m (NO-SV) och 
0,5 m högt. Röjningssten även upplagd intill 3 m mot S. 
Röjningsröset är upplagt som gräns mellan sank mark i SO (av 
sidvallskaraktär) och skog i NV. Saknar tydlig anknytning till 
tidigare åker. 
  
Terräng: Tämligen plan moränmark och mossmark. Barrskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R283 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:23 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG) och 2017-09-04 
(LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 4x2 m (N-S) och 0,6 m högt, ca 3 
m Ö om igenvuxen åker. 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS   

 
Obj. nr: 
R284 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:26 

 
Stensättning? 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG) och 2017-09-04 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning (eller naturbildning?), röseliknande, 
något ojämn begränsning, närmast oval, 11x9 m (Ö-V) och 0,6 
m hög. Fyllning av helt övermossade stenar, ca 0,2-0,4 m 
stora jämte några intill 0,7 m stora. Ojämn yta med nära mitten 
en oregelbunden grop, 1,5-2 m i diameter och 0,2 m djup. I 
SSV ojämn kant med stenar som kan vara utrasade.  
  
Antikvarisk kommentar: Form, volym och stenstorlekar tyder 
på att detta kan vara en forntida grav, men terrängläget på 
flack, stenig moränmark och några få lite för stora stenar (?) i 
fyllningen gör att naturbildning inte helt kan uteslutas. 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande moränmark mot N, 
närmast plan moränmark mot S. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2017. 

 
Bevakningsobjekt   
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Obj. nr: 
R285 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:34 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: Skadat 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, rundat, 4 m i diameter och 0,3 m 
högt av 0,2-0,6 m stora stenar. I mitten en grop, 1 m i diameter 
och 0,4 m djup, troligen efter en nu borttagen 
luftledningsstolpe. 
 
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark intill tidigare åker och i 
tidigare kraftledningsgata (Ö-V). 
 

 
Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj. nr: 
R286 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:35 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 12x8 m och 0,7 m 
högt av 0,3-1 m stora stenar, upplagda från intilliggande 
odling, väg och gårdstomt.   
 
Antikvarisk kommentar: Troligen uppbyggt röjningsröse i 
omgångar, varav en underliggande flack stensamling har 
påförts ytterligare stenar. Den underliggande stensamlingen är 
något stensättningsliknande, men bedöms som röjningsröse. 
 
Orientering: Beläget intill och SV om liten körväg. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R287 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:6 
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-05-16 (SJ) och 2017-09-03 (LK):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 3-4 m i diameter, 
eller möjligen oval, 3x2 m (NNV-SSO), och 0,2 m hög. Fyllning 
av 0,1-0,2 m stora stenar, enstaka är intill 0,3 m stora. Nära 
mitten en grop, 0,5 m i diameter och 0,1 m djup. Röseliknande 
av underliggande välvd berghäll.  
Fyllningen förefaller utrasad nerför berget mot NO och mot S, 
alternativt fortsätter stensättningen mot NO inom 3x1 m med 
en höjd intill 0,2 m.  
 
Terräng: Krön av mindre urbergshöjd. Skogsmark (tall). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R288 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:7 
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-05-18 (SJ):   
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, rest av, oregelbunden, 3,5x2 m 
(NNV-SSO) och 0,2 m hög. Fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar 
– tre stenar är intill 0,5 m stora. 
 
Terräng: Krön av urbergsrygg (NNV-SSO ) med tunna 
moränavlagringar och med myrmark i V. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   

 

 
Fornlämning 

 
Obj. nr: 
R289 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:20 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, 5x4 m (Ö-V), av 0,5-0,9 m stora och 
0,45 m höga grundstenar, placerade enstaka. Någon av 
grundstenarna är spräckt, men flertalet är naturstenar. I SO är 
ett spisröse 2x1,5 m (Ö-V) och 0,5 m högt av 0,2-0,55 m stora 
delvis övermossade naturstenar (enstaka är huggna) och 
tegel. 
 
Sentida karaktär, ingen identifierad byggnad på denna plats i 
historiska kartor, som visar att platsen tillhört byn Skäran. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R290 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:28 

 
Kvarn 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ):   
Skadestatus: Förstörd 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kvarnplats enligt historiska kartor, lämningar helt 
borttagna vid rensning av bäcken. 
 
Terräng: Bäck, 2-3 m bred, med en 50 m lång fors. 
Skogsmark (blandskog). 
 
Namn: Skravelkvarnen. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8b 
Grimsmark, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-208 Nybyn och 
Ånäset, 1842-44. Laga skifte. 
 
Referens övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006404. 

 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Förstörd 

 
Obj.nr: 
R291 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:29 

 
Kvarn 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ): 
Skadestatus: Förstörd 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kvarnplats, lämningar helt borttagna vid 
rensning av bäcken. 
 
30 m SO om kvarnplatsen är en övertorvad husgrund 7x4 m 
(VNV-OSO) och 0,1-0,3 m hög. Synlig stenfot i Ö, 0,2-0,3 m 
hög, av 0,3-0,5 m stora stenar. Husgrunden har troligen inget 
samband med kvarnplatsen och bedöms sakna 
fornlämningskaraktär. 
 
Terräng: Kraftigt rensad bäck, 1,5-2,5 m bred, med 50 m lång 
fors. Skogsmark (barr). 
 
Namn: Hammarkvarnen 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8b 
Grimsmark, 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-208, 1842-44. 
Laga skifte. 
 
Referens övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006451. 
 

 
Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017.   

 
Förstörd 
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Obj.nr: 
R292 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:394 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-09-07 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kolbotten, troligen efter liggmila, oregelbundet 
rektangulär, 11x6 m (NNV-SSO) och 0,2 m hög. I mitten en 
grop, 4x1,5 m (NNV-SSO) och 0,2 m djup. 
Omges av stybbränna, 0,5-1 m bred och 0,2 m djup, kring i 
stort sett hela kolbottnen. 
 
Antikvarisk kommentar: Möjligen oval resmila, men 
dimensioner tyder i första hand på liggmila. 
 
Terräng: Tämligen flack moränmark. Granskog.  
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R293 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:46 
 
 

 
Stensättning 
 
 
 

 

Granskning 2017-06-13 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, närmast rund, 2,5 
m i diameter och ca 0,15 m hög. Fyllning av 0,15-0,25 m stora 
stenar. 
 
Orientering: 1 m N om RAÄ Nysätra 4:1. 
 
Terräng: Krön av urbergsrygg (NV-SO ) med tunna 
moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   

 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R294 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:34 
 
 

 
Kokgrop 

 

Granskning 2017-06-02 (SJ) och 2017-09-03 (LK):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Kokgrop, rektangulär, 3,5x1 m (ONO-VSV) och 
0,3 m djup. Bottenplanet är 2,7x0,5 m. Vid kortsidorna vall vid 
kanten, 1 m bred och 0,1 m hög. Skörbränd sten och kol 
framkommer vid sondning. En skylt på platsen informerar om 

 
Fornlämning 



   

Bilaga 2 sid 60 
 

det intilliggande röset. 
 
Orientering: Omedelbart SSO om RAÄ Nysätra 3:1. 
 
Terräng: Markanta sandterrasser i kraftig V-sluttning. 
Skogsmark (tall). 
 

Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R295 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:30 
 
 

 
Dammvall 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ):   
Skadestatus: Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Dammvall vid en tidigare kvarn. Dammvallen, på 
Ö sidan av bäcken, är 25 m lång (VNV-OSO), 1,5-3 m bred 
och 0,5-0,8 m hög av 0,4-0,8 m stora stenar. Jorden i vallen är 
utspolad närmast bäcken. På bäckens V sida finns ingen 
dammvall. Kvarnen är förstörd vid rensning av bäcken. 
 
Antikvarisk kommentar: Kvarnen omnämns 1859 i 
handlingarna till laga skiftet och har mycket sannolikt anlagts 
före 1850. Den antikvariska bedömningen följer RAÄ:s 
rekommendationer, men kan ändras till Fornlämning. 
 
Orientering: Omedelbart SO om bäck. 
 
Terräng: Rensad bäck, 2-3 m bred, med ca 80 m lång fors. 
Skogsmark (bladskog). 
 
Namn: Kvarnhammaren 
 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 9b 
Gunsmark, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z22-21:7 Gunsmark nr 1-6, 
1859. Laga skifte. 
3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-200 Gunsmark, 
1860. Laga skifte. 
 
Referens övrigt: Skog & Historia ObjektID 3006649. 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2017.   

 
Övrig kulturhistorik 
lämning 
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Obj.nr: 
R296 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:33 
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stensättning, rund, 10 m i diameter och 0,35 m 
hög. Fyllning av 0,25-0,5 m stora stenar. Något otydlig i NV. 
Nästan helt övermossad. 
 
Terräng: Södra spetsen av låg, men markant moränrygg 
(NNO-SSV). Skogsmark (tall). 

 

 
Foto mot NNO: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R297 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:31 
 

 
Röse 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, runt, 7 m i diameter och 0,5 m högt. 
Stenarna är 0,2-0,35 m stora. I mitten är en insjunkning 0,8 m i 
diameter och 0,2 m djup. Röset är lätt övermossat. 
 
Terräng: N spetsen av låg, men markant moränrygg (NNO-
SSV). Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot NNO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R298 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:32 
 
 

 
Röse 

 

Granskning 2017-05-30 (SJ):   
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röse, runt, 7 m i diameter och 0,6 m högt. 
Stenarna är 0,2-0,35 m stora. I mitten en försänkning, 2,5x1,5 
m (Ö-V) och 0,2 m djup. Röset är lätt övermossat. 
 
Orientering: 4 m NNO om R297. 

 
Terräng: Norra spetsen av låg, men markant moränrygg 
(NNO-SSV). Skogsmark (tall). 
 

 
Fornlämning 



   

Bilaga 2 sid 62 
 

 
Foto mot NNO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R299 
 

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Granskning 2017-08-20 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Bytomt, ca 230x70 m (NNV-SSO), bestående av 
tre bebyggda gårdar i dag, på storskifteskartan och på laga 
skifteskartan över Ånäset. 
 
Antikvarisk kommentar: Detta kan med hänsyn till det 
topografiska läget vara jordbruksbyn Ånäsets ursprungliga 
gamla tomt, som sedermera namngivit det större samhället 
Ånäset. 
 
Terräng: Flack liten moränrygg (NNV-SSO) i sedimentmark 
med lera och silt. Tomt- och gårdsmark i öppen jordbruksmark. 
 
Namn: Ånäset 
 
Referenser, kartor: 
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Ånäset nr 1-
5/1802, Storskifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-ALFÅ/1869. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Tabell IV. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Nysätra 

socken 
 

ID-nr 
 

Lämningstyp 
2017 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:83 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt terrängläge för förhistorisk boplats 
inom ca 40x20 m (N-S), ca 35 m över havet på liten avsats. 
Inga indikationer eller fynd vid okulär besiktning förutom 
avsatsläget vid hällmark. 
 
Terräng: Avsats med sandig morän i SV-sluttning mellan 
sedimentmark och häll- och moränmark. Markberett hygge 
med frötallar och lövsly. 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:88 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning: 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-06 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 40 m i diameter 
område, ca 40 m över havet mellan skyddande berghällar i V 
och myr i Ö. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandig moränmark. Skogsmark 
(tall).   
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:90 

 
Utredningsområde
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-09 
(LK): 
Beskrivning: Kokgrop enligt tidigare anteckningar (Skog & 
Historia), ej återfinnas på angiven plats. Ytan markberedd. 
 
Bra terrängläge för boplats och kokgrop. Enligt tidigare 
anteckningar ska kokgropen vara rund, 1,5 m i diameter och 
0,35 m djup, med skärvsten i botten, och omgiven av vall, 1-2 
m bred och 0,2 m hög. Skärvsten även i anslutning till gropen. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklart om detta är den korrekta 
positionen för kokgropen enligt de tidigare anteckningarna, 
som kan ha angett fel koordinater. Ett utredningssteg 2 här bör 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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omfatta ett större område inom vilket även EH2017:91 ingår. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandhed nedanför och Ö om 
klippor med en myr i Ö. Tidigare hygge, nu tallplantering. 
  
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005897. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:91 

 
Utredningsområde
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-09 
(LK): 
Beskrivning: Boplats enligt tidigare anteckningar (Skog & 
Historia), ej återfunnen på angiven plats. Ytan igenvuxen så 
ingen mark är öppen. 
 
Enligt tidigare anteckningar har boplatsen okänd utsträckning, 
med inom ca 2x2m måttligt med iakttagen skärvsten i 
markskada efter markberedning. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklart om detta är den korrekta 
positionen för den tidigare iakttagna skärvstenen enligt de 
tidigare anteckningarna som kan ha angivit fel koordinater. Ett 
utredningssteg 2 här bör omfatta ett större område inom vilket 
även EH2017:90 ingår. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandhed med mindre inslag 
morän. Ungskog med frötallar. 
  
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005903. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2018. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:93 

 
Utredningsområde
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-09 
(LK): 
Beskrivning: Boplats enligt tidigare anteckningar, ej 
återfunnen på angiven plats. Ytan igenvuxen så ingen mark är 
öppen.  
 
Antikvarisk kommentar: Bra boplatssläge. Enligt tidigare 
anteckningar ska en boplats här ha okänd utsträckning men ha 
varit synlig inom 15x10 m (N-S), där enstaka till riklig med  

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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skärvstenar har iakttagits i markberedningsspår. Oklart om 
detta är korrekt position. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandhed med mindre inslag av 
morän. Ungskog med frötallar. 
  
Referens: Skog & Historia ObjektID 3005922. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2018. 
 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:94 

 
Utredningsområde
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-05 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 60x30 m (NO-SV), 
ca 40-45 m över havet på avsats i sandig moränmark ner mot 
tuvig, sank mark. Inga indikationer i traktorspår.Till synes 
ganska oskyddat läge, men bör kontrolleras. 
 
Terräng: Svagt Ö- och SO-sluttande sandig moränmark med 
våtmark i svacka i Ö. Tidigare åkermark samt 20-årig tallskog. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:95 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-05 
(LK): 
Utredningsommråde. Möjligt boplatsläge inom ca 40 m i 
diameter i flack och svagt OSO- och V-sluttande moränmark 
med bergstoppar i S och flackare hällmark i V.Till synes 
saknas gynnsam jordart. Den flacka topografin förefaller inte 
heller gynnsam trots skyddade lägen vid klippor. 
 
Terräng: Moränmark i sadelläge med mindre inslag av 
sandfickor och tydliga klippor/hällar intill. Skogsmark (tall). 
 

 
Förhöjd risk 
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Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:96 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 50x30 m (NV-SO) 
på avsats i stenig mark med inslag av sand och grus mellan 
berghällar i SV och moränsluttning i NO. Inga indikationer på 
boplatsmaterial i marken utöver avsatsläget. 
 
Terräng: NO-sluttande moränmark med klippor i V-SV och 
myr i NO. Barrskog samt kraftledningsgata med kraftledning.   
 

 
Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:97 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 40x20 m (NV-SO), 
ca 50 m över havet på sandig avsats i NV-sluttning mellan 
berghällar och myr. 
 
Terräng: NV-sluttande sandområde i moränmark mellan 
klippor i N och SV myr i NV. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:98 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-05 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 10-30 m i 
diameter, ca 45 m över havet på liten avsats i sandig mark 
med terrasskant i SV (naturlig eller av odling?) nedanför och 
SV om klippor.  
 
Terräng: SV-sluttande häll- och moränmark. Skogsmark (ung 
blandskog). 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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Foto mot SO: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:99 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 60x30 m på 
sluttande moränavsatser från berghällar i SV. Inga indikationer 
på boplats utöver moränavsatser. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark med inslag av 
sandfickor. Skogsmark (tall).  
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:100 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 40x30 m (N-S), ca 
40-45 m över havet i svag moränsluttning med inslag av sand 
och grus nedanför mer urspolad moränmark med berghällar i 
NO. Inga indikationer eller fynd vid okulär besiktning utöver 
terrängläget, som inte förefaller optimalt för bosättning. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Barrskog. 
  

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:101 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-06 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 75x20 m (N-S), ca 
35 m över havet på sandiga avsatser nedanför morän- och 
hällmark. Inga indikationer i enstaka provgropar, men 
topografiskt och jordartsmässigt tämligen gynnsamt läge. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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I anslutning till området har tagits sand och grus.   
 
Terräng: V-sluttande sandmark mellan berghällar i Ö och blöt 
mark i V. Skogsmark (ung blandskog, mest tall). 
  
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:102 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-05 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 25x20 m (NV–
SO), ca 35-40 m över havet. Flacka, låga berghällar, ca 1 m 
höga, ger begränsat skydd på liten sandig avsats som 
möjligen är påverkad av ingrävning, 2 m i diameter och 0,1 m 
djup, med diffus öppning mot NV. 
 
Terräng: Svagt NV-sluttande moränmark med sandfickor, 
mellan bergsklackar, med något sanka ängar intill i V och NV. 
Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:103 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-30 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 75x30 m (N-S) ca 
25-30 m över havet på diffus avsats i moränsluttning med 
inslag av sand.  
Moränsluttnngen är en del av en smal, långsträckt moränrygg 
(NNV-SSO) mellan sjö i ONO och myr i VSV, vilken har varit 
en smal halvö från en bergshöjd med röset RAÄ Nysätra 4:1. 
Inga fynd eller andra indiikationer än topografin vid okulär 
besiktning. 
 
Terräng: Smal avsats i Ö- och SO-sluttande moränmark. 
Tallskog. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 
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Internt arbetsID: 
EH2017:104 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-30 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 60x30 m (Ö-V) i 
SSO-sluttande moränmark med inslag av sand på diffus 
avsats intill liten moränrygg i N. Inga indikationer eller fynd i 
övrigt vid okulär besiktning. 
 
Terräng: S-sluttande moränmark nedanför och S om en 2 m 
hög moränrygg. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:106 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-30 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 200x75 m (N-S) i 
tämligen flack moränmark med inslag av sand ca 25 m ö.h.. 
Inga indikationer vid okulär granskning i markberedningsspår (i 
begränsad del av området), i körspår av traktorväg eller i 
övrigt, utöver sandmark. Topgrafiskt var detta en forntida flack 
ö i ett flackt landskap. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande samt plan sandig moränmark med 
ådalgång nära intill i SO. Skogsmark (tallhed, hygge, 
kraftledningsgata). 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:12 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-24 (SJ), 2017-05-26 (EH, NG) 

och 2017-09-07 (LK): 

Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt och 

jordartsmässigt för en boplats, inom ca 150x50 m (NV-SO), i 

NNV-sluttande sandig moränmark ner mot myr/forntida 

havsvik och mellan låga berghällar i NO och SV. Inga 

indikationer eller fynd vid noggrann granskning i tätt liggande 

markberedningsfåror  och 30 sållningar spridda över ytan. 

 
Terräng: NNV-sluttande moränmark med jnslag av sand och 
grus mellan låga bergsryggar i NO och SV, och med mycket 
blöt myrmark i NV. Skogsmark (hygge, tall). 
  

 
Låg risk 
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Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:13 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, 150x50 m (NV-SO), 
på avsats i S-sluttande sandig moränmark mellan låg 
moränhöjd och flack sankmark. Inga fynd vid okulär besiktning. 
Sankmarken ligger på en nivå ca 1 m nedanför avsatsen, vilket 
förefaller innebära en tämligen kortvarig möjlig tid för en 
boplats vid den forntida stranden med mycket grunt vatten i 
den samtida intilliggande havsviken.  
 
Terräng: Sandig moränssluttning mot S/SV mellan låg 
höjdrygg i N och myr i S. Skogsmark (tall). 

 

 
Foto mot SO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:14 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Bra läge topografiskt och jordartsmässigt 
för en boplats, ca 40x20 m (NV-SO), som kan sammanföras 
med SJ2017:22. Inga indikationer eller fynd vid noggrann 
granskning i markberedningsfåror och 25 sållningar spridda 
över ytan. 
 
Terräng: Svagt N- och NV-sluttande sandig moränmark mellan 
parallella låga morän- och bergsryggar och med mycket blöt 
myrmark i NV. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 



   

Bilaga 2 sid 71 
 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:15 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK): 

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats, ca 100x20 m 
(NNV-SSO), i stenig sandmark mellan berghällar i V och 
sankmark/forntida vik i Ö. Inga fynd eller andra indikationer vid 
noggrann okulär besiktning i tätt liggande markberedningsfåror 
och 20 sållningar spridda över ytan.  
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark med sand mellan 
myrmark och låg bergsrygg i N-V-S. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:16 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt för en boplats, 
ca 50x15 m (NV-SO) i stenig moränsluttning med sand- och 
grusinslag mellan berghällar och myrmark/forntida havsvik. 
Inga indikationer vid noggrann okulär besiktning i tätt liggande 
markberedningsfåror och 15 sållningar spridda över ytan. 
  
Terräng: SO-sluttande moränmark mellan berghällar och myr. 
Skogsmark (tall). 

 

 
Foto mot SO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:17 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Bra läge jordartsmässigt för en boplats, 
ca 80x25 m (Ö-V), dock topografiskt utsatt läge och inga  
 
indikationer vid noggrann okulär besiktning i tätt liggande 
markberedningsfåror och 20 sållningar spridda över ytan. 
 
Terräng: Sandigt och grusigt område i svagt S-sluttande 
moränmark och S om ett mindre urbergskrön. Skogsmark 
(hygge, tall). 
 

 
Låg risk 
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Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:18 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK): 

Utredningsområde. Jordartsmässigt möjligt läge för en 
boplats, ca 30 m i diameter, i Ö-sluttande sand- och 
moränmark mellan mindre berghällar i Ö och V, dock 
topografiskt utsatt läge och inga indikationer vid noggrann 
okulär besiktning i tätt liggande markberedningsfåror och 15 
sållningar spridda över ytan.   
 
Terräng: Sandigt område i svagt ONO-sluttande moränmark 
mellan två bergsklackar. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:19 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats, ca 15-20 m i 
diameter, i SO-sluttande sandig moränmark. Dock till synes 
oskyddat läge topografiskt och inga indikationer eller fynd vid 
noggrann granskning i tätt liggande markberedningsfåror  och 
25 sållningar spridda över ytan. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande moränmark med sand och grus 
ner mot myrmark. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot OSO: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 
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Internt arbetsID: 
SJ2017:20 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats, ca 50x30 m 
(N-S), i S-sluttande sandig/grusig  mark med häll- och stenig 
moränmark i N och Ö, dock tämligen oskyddat topografiskt 
läge. Inga indikationer eller fynd vid noggrann granskning i 
markberedningsfåror, täktgropskanter och 20 sållningar 
spridda över ytan. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark med sandinslag intill 
myrmark. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot SSO: Sune Jönsson 2017.   

 

 
Låg risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:21 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats, ca 15-20 m i 

diameter, i svagt sluttande sandig moränmark vid myr/forntida 

havsvik. Inga indikationer eller fynd vid noggrann granskning i 

tätt liggande markberedningsfåror och i 30 sållningar spridda 

över ytan. 

 
Terräng: Sandigt område i VSV-sluttande moränmark mycket 
nära myrmark. Skogsmark (hygge, tall). 

 

 
Foto mot VNV: Sune Jönsson 2017.   
 

 
Låg risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:22 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-26 (EH, NG, SJ) och 2017-09-07 

(LK):   

Utredningsområde. Bra läge topografiskt och jordartsmässigt 
för en boplats, 30 m i diameter, dock inga indikationer eller 
fynd vid noggrann granskning i tätt liggande 
markberedningsfåror och 20 sållningar spridda över ytan.   
 
Terräng: Svagt N- och NV-sluttande sandig moränmark, med 
berghällar i Ö och V, och låg moränrygg i S. Skogsmark 
(hygge, tall). 

 

 
Låg risk 



   

Bilaga 2 sid 74 
 

 
Foto mot NO: Sune Jönsson 2017.   

 
 
Internt arbetsID: 
SJ2017:23 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (SJ) och 2017-09-07 (LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats inom ca 
150x100 m (ONO-VSV) mellan ca 10 och 15 m över havet. 
Inga fynd vid okulär besiktning i åkermark. Platsen förefaller 
hårt utsatt för väder och vind och saknar andra indikationer än 
det markanta avsatsläget intill en forntida samal havsvik. 
 
Terräng: Markant avsats i SO-sluttning ner mot å. Mjäla. Åker. 

 

 
Foto mot VSV: Sune Jönsson 2017.   

 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
SJ2017:24 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (SJ) och 2017-09-07 (LK): 

Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt och 
jordartsmässigt för en boplats inom ca 150x50 m (NNV-SSO) 
och mellan 20 och 25 m över havet. Inga fynd vid okulär 
besiktning i gräsbevuxen tidigare tomt- och inägomark. Platsen 
har varit en ö/halvö ut i en fjärd med flacka stränder som varit 
utsatta för väder och vindar, med i SV färskvattenmöjligheter i 
nuvarande liten bäck som avvattnar större myr. 

 
Terräng: Höjdrygg 2-3 m över omgivande mark, med större 
åravin i SSO. Blandskog och tidigare åkermark. 
 

 

Foto mot S: Sune Jönsson 2017. 

 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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Internt arbetsID: 
SJ2017:42  

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-06-10 (SJ) och 2017-09-07 (LK):   

Utredningsområde. Möjligt läge för en boplats, ca 150x100 m 
(VNV-OSO), i V-sluttande moränmark med inslag av sand och 
finare sediment mellan liten berghäll i främst SO och 
myr/forntida havsvik i V, dock övervägande tuvig, mossig mark 
och tämligen oskyddad läge. Inga fynd vid okulär besiktning. 
 
Terräng: VNV-sluttande sandig mark mellan låga bergshöjder i 
S-Ö och blöt myrmark i VNV. Skogsmark (tall med björksly). 

 

 
Foto mot VSV: Sune Jönsson 2017.   

 

 
Förhöjd risk 
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Figur IV. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i södra delen av Nysätra socken, 

Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 
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Figur V. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i mellersta delen av Nysätra 

socken, Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 
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Figur VI. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i norra delen av Nysätra socken, 

Robertsfors kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 

 


