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Bilaga 2. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Nysätra 

socken, Robertsfors kommun, 2018 
 

Tabellerna III och IV har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i nära 

anslutning till 2018 års tilläggsområden. 

 

Tabell III. Registrerade fornminnen i Nysätra socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
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 ʺrösetʺ. 
 
Terräng: Svag Ö-sluttning av blockrik moränmark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
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 
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. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  

 
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) 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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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: Skog&Historia ObjektID 3006157. 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 
 

 
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-
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. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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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: 
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. 
 
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. 
 

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

 
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 

 
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 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



Bilaga 2 sid 6 
 

 
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. 
 

 
Obj.nr: 
R320 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:9 
 
  

 
Färdväg 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg (eller brukningsväg), bevarad del ca 
100 m lång (N-S/NNO-SSV) och 4 m bred. Byggd på skrå i 
brant V-sluttning med hak, 1 m djupt i Ö, och terrasskant, intill 
1 m hög i V. Slutar i S och N mot ytliga täkter. Möjligen kan 
färdvägens fortsättning finnas kvar som fragment i 
täktkanterna.  
 
Enligt den ekonomiska kartan har den nu övergivna sträckan 
varit brukningsväg. Denna förefaller tidigare ha varit en äldre 
färdväg, vars fortsättning mot S, efter den ytliga täkten, kan ha 
förstörts av den intilliggande befintliga vägen, som har byggts 
något högre i sluttningen så att utfyllnadsmassor har lagts på 
en äldre väg. Fragment kan anas nedanför och under befintlig 
väg ca 100 m mot S.   
 
Vägens fortsättning mot N kan följas inom vissa delsträckor 
som beskrivs särskilt med egna ID-nummer.  
 
Antikvarisk kommentar: Oklar tillkomsttid, men inte byggd 
enligt äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs på samma sätt 
än i dag. En äldre färdväg kan ha byggts om i etapper och fått 
delvis ny sträckning, oklart om och när den närliggande 
befintliga vägen ersatte en äldre sträckning och när eventuella 
breddningar gjordes.  
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. 
Blandskog med kvarliggande ris, grenar och stammar efter 
röjning. 
 
Skadebeskrivning: Täktskadad. Övertväras av dike. 
 
Namn: Troligen äldre del av Gamla Kustlandsvägen. 
 
Referenser kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: 
Grimsmark J133-21l8b60/1958. Ekonomiska kartan. 
 

 
 Foto mot NNO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R321 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:10 
 
  

 
Färdväg 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg (eller brukningsväg), bevarad del ca 70 
m lång (N-S/NNO-SSV) och 4 m bred. Byggd på skrå i brant 
sluttning med ingrävt hak intill 1 m djupt i Ö och uppbyggd 
terrasskant 0,1-1,5 m hög i V. Ansluter i N till befintlig väg, 
slutar mot ytlig täkt i S. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen tillkommen före år 1850, 
men knappast genom äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs 
på samma sätt än i dag. Vägen kan ha byggts om i etapper 
och fått delvis nya sträckningar, oklart när den intilliggande 
befintliga vägen ersatte en äldre sträckning och när eventuella 
breddningar gjordes. Den nu övergivna sträckan kan även ha 
använts sekundärt som brukningsväg. 
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. Barr- 
och lövskog. 
 
Skadebeskrivning: Påverkad av odling, övertvärad av 
brukningsväg, påförda schaktmassor vid byggande av befintlig 
väg intill, på högre nivå i sluttningen. 
 
Namn: Troligen äldre del av Gamla Kustlandsvägen. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R322 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:11 
 

 
Färdvägssystem 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdvägssystem, bestående av Gamla 
Kustlandsvägen och en anslutande väg till kvarnplatser. Den 
registrerade delen av Gamla Kustlandsvägen är 250 m lång 
(N-S/NO-SV) och 4 m bred. Den anslutande kvarnvägen är 
125 m lång (N-S) och 3 m bred. Vägarna är byggda på skrå i 
brant sluttning med ingrävt hak intill 1 m djupt i Ö och 
uppbyggd terrasskant intill 1 m hög i V. Går delvis i flackare 
mark och är då mindre tydliga. Delsträckan av Gamla 
Kustlandsvägen slutar i NO mot en uppbyggd nyare vägbank, 
3 m hög, och slutar i ytlig täkt i S. Den sydligaste delen, i 
täkten, endast bevarad i fragment. Den anslutande 
kvarnvägen slutar i N vid sankmark och väg E4. 
 
Enligt den ekonomsika kartan har en väg gått från Gamla 
Kustlandsvägen till Skravelkvarnen och även haft en 
fortsättning längre norrut mot Hammarkvarnen.   
 
Fortsättningen på Gamla Kustlandsvägen mot NO (på andra 
sidan den nyare vägbanken) kan ses i FMIS på 
terrängskuggningskartor. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar tillkomsttid, men vägarna är 
inte byggda enligt äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs på 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



Bilaga 2 sid 8 
 

samma sätt än i dag. Kustlandsvägen kan ha byggts om i 
etapper och fått delvis nya sträckningar, oklart när den 
befintliga nuvarande vägen ersatte en äldre sträckning och när 
eventuella breddningar gjordes.   
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. Barr- 
och lövskog. 
 
Skadebeskrivning: Påverkad av befintlig väg intill på högre 
nivå i sluttningen och av övertvärande brukningsväg. 
 
Namn: Gamla Kustlandsvägen. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Grimsmark J133-
21l8b60/1958. Ekonomiska kartan. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1891. Laga skifte. 
3) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1798. Storskifte på inägor. 
4) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1786. Avvittring. 
5) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1698. Geometrisk avmätning. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R323 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:12 
 

 
Dike/ränna 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: System med diken, ca 630 m långt (N-S), 
bestående av 5-10 diken utefter varandra, varav några går 
ihop och några inte gör det. Samtliga är grävda på skrå nästan 
vinkelrätt mot brant sluttning och slutar i uppsamlingsplatser 
där vattnet leds vidare mot V till sankmarker. Dikena är 1-1,5 
m breda, 0,3-0,5 m djupa och har i V en uppbyggd vall, 1-2 m 
bred och 0,5 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Dessa diken är inte helt övergivna 
utan fungerar än i dag som avvattningsrännor. De registreras 
för att de troligen anlagts som dräneringskanaler parallellt med 
Kustlandsvägen i syfte att hindra vatten att översvämma 
vägen. Oklart om de anlagts på 1900-talet för befintlig väg eller 
tidigare för den Gamla Kustlandsvägen. 
 
Terräng: Brant V-sluttning av moränmark. Skogsmark (tät 
blandskog med kvarliggande ris, grenar och stammar efter 
röjning). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



Bilaga 2 sid 9 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
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Tabell IV. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Nysätra 

socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
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: 
LK2018:57 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-06-14 (LK, SJ) och 2018-08-28 
(NG, ON och AE): 
Utredningsområde. Bra boplatsläge på sandig V-
sluttning/avsats ca 25 m ö.h. Inom ca 20x10 m i åkermark och 
fortsättning ca 30 m mot NNO i mycket tät granskog har 
marken undersökts med ett flertal mindre provgropar och 
sållning av uppgrävd sand. Inga fynd eller boplatsindikationer 
kunde identifieras i området.   
 
Orientering: Omedelbart V om gamla kustlandsvägen 
(LK2018:11). 
 
 

 
Låg risk 
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Terräng: Sandig avsats och V-sluttning mellan morän- och 
bergshöjd i Ö och flack sedimentmark i V. Åkermark och tät 
granskog. 
  

 
Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
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Figur III. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden 

i Nysätra socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket 

nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 


