
 
 
 
 
 
LK Konsult rapport 2021:04  
Lennart Klang  
 

 
  

 

Vindpark Stor-Skälsjön 
 

 

 
 

Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och 
steg 2, Ljustorps och Lidens socknar i landskapet 

Medelpad, Timrå och Sundsvalls kommuner,  
Västernorrlands län, år 2020 
Version 2021-05-06, uppdaterad 2021-09-06 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omslagsbild: Arkeologerna Elise Hovanta och Niklas Groop visar hur en mycket gammal 

stenåldersboplats med kvartsavslag och skörbrända stenar identifieras vid en arkeologisk 

steg 2-utredning. Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar resultat av en kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och 

steg 2 inom mindre delar av den planerade vindparken Stor-Skälsjön i Timrå och 

Sundsvalls kommuner. Kompletteringen gjordes i maj 2020. 

 

Syftet med genomfört fältarbete var att i valda, begränsade delar av vindparken, undersöka 

om fornminnen förekommer vid fördjupad utredning steg 1 och steg 2 samt dokumentera 

och antikvariskt bedöma fornminnen om sådana kunde identifieras. Fördjupad utredning i 

steg 1 föranleddes av ändrad layout i förhållande till vad som redovisas i den arkeologiska 

inventering och utredning steg 1 som utfördes hösten 2019 (Klang 2020b). Frågan om ett 

arkeologiskt utredningssteg 2 avgjordes av Länsstyrelsen Västernorrland i enlighet med 

förutsättningar som redovisades i den tidigare utredningen (a.a. s 32).    

 

Fältförberedelser omfattade utvärderingar av resultatet som redovisas i den tidigare 

rapporten. Fältarbetet i steg 1 utfördes som okulär granskning av markerna i de utvalda 

delarna av vindparksområdet inklusive talrika provstick med sond. Fältarbetet i steg 2 

utfördes som iakttagelser under markytan med hjälp av sökschakt som togs upp med 

maskin samt sondning och rensning av sökschakten med skärslev och fyllhammare. 

 

Vid fältarbetets steg 1 registrerades inga fornminnen. Vid fältarbetets steg 2 registrerades 2 

boplatser från äldre stenålder.   
 

De två stenålderslokalerna bedöms ha mycket högt vetenskapligt värde, varför fynd-

material insamlades enligt länsstyrelsens önskemål. Platserna bedöms som fornlämningar. 

Insamlingen av fynd gjordes i endast begränsad omfattning. Det är således inte undersökt 

hur mycket fyndmaterial och vilka eventuella strukturer efter boplatsaktiviteter som finns 

kvar i marken på dessa fornlämningsplatser. Det insamlade materialet har egenskaper som 

bedöms ha likheter med fyndmaterial från Bohuslän/södra Norge (Hensbacka/Fosna) och 

Sörmland från tiden kring 8 000 f. Kr. Dateringen stöds också av terrängläget i förhållande 

till den närliggande högsta kustlinjen (ca 250 m över havet) och vår kunskap om land-

höjningen. Boplatsernas nivå över havet, ca 225 m över havet, verifierar att boplatserna bör 

vara ca 10 000 år gamla, vilket gör dem ca 1 500 - 2 000 år äldre än vad man allmänt 

tidigare uppfattat som de äldsta boplatserna i länet. Även om dateringar för stenålders-

boplatser i länet är delvis osäkra kan man dra slutsatsen att de som nu påträffats och 

registrerats representerar pionjärbosättningar efter istiden, inte bara i länet utan utmed hela 

den dåtida norrlandskusten. 

 

Inga fler arkeologiska utredningsinsatser bedöms nu behövliga i vindparken, om den kända 

layouten vid 2020 års fältarbeten ligger fast och inte ändras så att nya, outredda marker till-

kommer. Det kan dock aldrig helt uteslutas att fornminnen undgår upptäckt och fornfynd 

finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer identifierats vid ett 

fältarbete med den valda ambitionsnivån. Om sådana kommer fram under vindkrafts-

entreprenaden ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om hur man går 

vidare. 
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Inledning 

Uppdraget 
Enercon/Stor-Skälsjön Vind AB har i samråd med Länsstyrelsen Västernorrland gett upp-

draget att genomföra kompletterande arkeologisk utredning inom den planerade vind-

parken Stor-Skälsjön till Lennart Klang, företaget LK Konsult. Som underkonsulter vid 

fält- och rapportarbetet medverkade Elise Hovanta och Niklas Groop, Stigfinnaren 

Arkeologi och kulturhistoria AB samt Michel Guinard, Societas Archaeologica Upsaliensis 

(SAU). Kontaktpersoner har varit Mia Bergström, Enercon och Stor-Skälsjön Vind AB, 

Örjan Cardell, Stenger & Ibsen Construction Sverige AB (SIC) samt Peter Persson, 

Länsstyrelsen Västernorrland.   

 

Uppdraget var en fortsättning på en inventering och arkeologisk utredning som genom-

fördes under hösten 2019 enligt en upprättad projektplan (Klang 2019-06-02, reviderad 

2019-08-28). Uppdraget resulterade i en redovisning av fornminnesobjekt inklusive 

arkeologiska bedömningar, vilket skulle vara en vägledning för vindkraftsföretagets 

planering och ligga till grund för länsstyrelsens tillståndsprövning. Areell fornminnes-

inventering inom hela vindparksområdet (enligt s.k. boxmodell) kombinerades med 

korridorspecifik arkeologisk steg 1-utredning där turbiner och tillfartsvägar planerades. 

Detta resulterade i en rapport (Klang 2020b), som hade utgångspunkter för hur en fort-

sättning skulle kunna bli aktuell efter samråd med länsstyrelsen. Samrådet ägde rum 2020-

03-11. Det kompletterande fältarbetet, som redovisas i denna rapport, genomfördes i maj 

samma år. Denna rapport skrevs sedan i april-maj 2021, efter underhandredovisning till 

uppdragsgivaren och länsstyrelsen i maj 2020. 

 

     
Figur 1. Sverigekarta med utredningsområdet som turkos symbol mellan residentstäderna Härnösand och 

Östersund. Karta: Fornsök, bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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Figur 2. Översiktskarta med sockenindelning och det planerade vindparksområdet i landskapet Medelpad. 

Ljustorps socken ligger i Timrå kommun och Lidens socken i Sundsvalls kommun.  

Bearbetning: Niklas Groop. Underlagskarta: Fornsök. Bakgrundskartan Copyright© Lantmäteriet.   
 

Inventerings- och utredningsområden 
Den planerade vindparken redovisas översiktligt på figur 2. Hela ”boxen”, med en areal 

om 26 km
2
, inventerades selektivt 2019. I inventeringsområdet kontrollerades planerade 

turbinpositioner, tillfartsvägar, etableringsplatser och en elledningskorridor mer noggrant, 

som steg 1-utredningar inom sammanlagt ca 250 hektar. Denna prioritetsfördelning mellan 

utredningsområden och övriga områden i inventeringsområdet gjordes i samråd med 

Länsstyrelsen Västernorrland och företrädare för vindparksprojektet. 

 

Efter inventerings- och utredningsresultatet 2019 (Klang 2020b) har smärre justeringar 

gjorts i vindparkslayouten. Denna kompletterande utredning som här redovisas är inriktad 

på två delområden; 

 

1. Ett område kring en planerad ny tubinposition som flyttats ca 200 m mot sydost 

(figur 3, figur 4). Förutom den nya tubinpositionen kontrollerades även tillhörande 

planerade nya vägar i området. Detta område ligger i norra delen av det nordligaste 

delområdet enligt figur 2. Här utfördes steg 1-utredning. 

 

2. Ett område vid Dammknulen/Slättmon, där en ny tillfartsväg in i vindparken och en 

etableringsplats planerades (figur 5, figur 6, figur 7, figur 8, figur 9). Här utfördes 

både steg 1- och steg 2-utredning. 
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Figur 3. Den nordligaste delen av vindparken enligt figur 2. Layout enligt vindkraftsföretaget och 

inventeringsområdet (”boxens” utbredning) i samråd med Länsstyrelsen Västernorrland 2019. Hela boxen 

inventerades 2019 selektivt med ledning av bland annat terrängskuggningskartor. Planerade positioner för 

vindkraftverk (numrerade på kartan) kontrollerades med 100 meters radie från mittpunkterna och vägar i ca 

25 m breda korridorer, ofta något bredare då fältarbetet utfördes av två arkeologer som gick i bredd, i några 

stråk både fram och tillbaka. Teckenförklaringen hör till en karta för hela vindparken. Kartan tillhandahålls 

av vindkraftföretaget inför 2019 års fältarbete. 

 

  
Figur 4. Reviderad layout år 2020 jämfört med figur 3. Vid kompletterande steg 1-utredning 2020, som 

denna rapport resultatredovisar, kontrollerades nya planerade vägar och den nya positionen för 

vindkraftverk nr 64 enligt figur 3, som på figur 4 flyttats ett par hundra meter mot sydost jämfört med 

positionen på figur 3. Kartan tillhandahålls av vindkraftföretaget inför 2020 års kompletterande fältarbete. 
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Figur 5 till vänster och figur 6 till höger. Inventeringsstråk vid Dammknulen år 2019. Kartorna tillhanda-

hölls av vindkraftföretaget inför 2019 års fältarbete. Teckenförklaring för figur 5, se figur 3. Med gult på 

figur 6 redovisas en ny planerad tillfartsväg. 

  

  
Figur 7 till vänster, figur 8 till höger och figur 9 nedan. Utredningsstråk mellan Dammknulen och Slättmon 

år 2020. Figur 7 ringar in med rött aktuella ungefärliga områden för fördjupat fältarbete. Figur 8 visar en 

planerad ny etableringsplats i det mellersta inringade området enligt figur 7. Figur 9 redovisar en alternativ 

infartväg. Kartorna tillhandahålls av vindkraftföretaget vid 2020 års fältarbete.   
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Figur 10. Delområden för steg 2-utredning och utredningsområde som inledningsvis övervägdes i steg 1 i 

området mellan Dammknulen och Slättmon. Figur 11 visar vilka utredningsytor som slutligt valdes vid 

fältarbetet. De som inte valdes bedömdes som tillräckligt utredda vid 2019 års fältarbete. 

Karta: Niklas Groop. Underlagskarta: © Lantmäteriet.  
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Figur 11. Slutliga utredningsområden år 2020 mellan Dammknulen och Slättmon. Inledningsvis undersöktes 

etableringsplatsen enligt figur 8 med sökschakt. Eftersom en boplats hittades utfördes steg 1-utredning inom 

närliggande marker i syfte att vara underlag till en eventuell annan lokalisering för etableringsplatsen. 

Tillfartsvägen enligt figur 6 och figur 7 kom att steg 2-undersökas i två korridorer. Efter att en boplats 

hittades i sökschakt i den sydöstra korridoren undersöktes även den alternativa nordvästra korridoren, inom 

vilken inga fornlämningar hittades. Därmed avslutades steg 2-utredningen. Blåa objekt på kartan är 

fornminnen som registrerades vid steg 1-utredning 2019.   

Karta: Niklas Groop. Underlagskarta: © Lantmäteriet.  
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Rapportering 
Denna rapports utformning följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska 

rapporter (Riksantikvarieämbetet 2015), med anpassning efter utredningens art.   

 

I samband med fältarbetet gjordes underhandsrapportering kontinuerligt per telefon och e-

post till både länsstyrelsen och vindkraftföretaget.   

 

Rapportering till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) gjordes 2021-05-04. 

 

 

Syfte   
Denna kompletterande utredning ska resultera i en arkeologisk bedömning av god kvalitet 

som ska vara vägledande för vindkraftsföretagets planering och ligga till grund för läns-

styrelsens handläggning. 

 

Syftet var i fält att   

 

 undersöka om fornminnen, som enligt Fornsök inte var kända före utrednings-

tillfället 2020, kan identifieras 

 redovisa skick och status för tillkommande fornminnen (fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar), i enlighet med KML och Riksantikvarieämbetets styr-

dokument för beskrivningar och antikvariska bedömningar  

 redovisa positioner för registrerade fornminnen med handhållen GPS i steg 1-

områden och med RTK-GPS i steg 2-områden 

 bedöma eventuella ytterligare behov av steg 2-utredningar 

 registrera utredningsområden och fornminnen i Fornreg 

 

Efter att två stenåldersboplatser identifierats bestämdes att ett tillkommande syfte var att 

 

 tillvarata och klassificera fynd samt efter fältarbetet magasinera dessa 

 

 

Metod och genomförande 
Fältarbetet förbereddes med en analys av hur nya positioner och nya vägar förhåller sig till 

redan inventerade och steg 1-utredda arealer och stråk. Där steg 1-utredning bedömdes 

som behövlig genomfördes utredning med samma metoder och täckningsgrad som 

tillämpades vid 2019 års fältarbete.  

 

Fältarbetet inleddes med ett startmöte för medverkande arkeologer. Hot- och riskanalys vid 

fältarbetet genomfördes i samarbete med Stenger & Ibsen Contruktion Sverige AB, som 

ansvarade för vägbyggen i vindparken. Fältarbetet inleddes därefter med steg 2-schaktning 

parallellt med steg 1-utredning av en ny position nr 64 för ett vindkraftverk inklusive nya 

vägar till denna position.  

 

Rutiner enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar för uppdragsarkeologi följdes vid 

registrering, beskrivning och bedömning av fornminnen, kompletterat med länsstyrelsens 

handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Västernorrland 2018-2022 (Persson 2017) vid 

fältarbetet, analysarbetet och rapportarbetet.  
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Vid steg 1 användes jordsond för att bedöma jordlager och om stenar under/i markytan 

kunde tillhöra fornlämning. Vid steg 2 användes även traktorgrävare, spade, skärslev och 

fyllhammare. Fotodokumentation utfördes.  

 

Den kontrollerade nya positionen utreddes inom en yta med en radie 100 m från mitt-

punkten. Det betyder att ca 3,14 hektar bedömdes för tubinpositionen. Denna större areal 

än vad som behövs för turbinplatsens markanspråk möjliggör smärre justeringar av den 

exakta platsen vid layoutplaneringen om så blir aktuellt för denna position. Vägar till 

denna position kontrollerades i 25 m breda korridorer. 

 

Ytterligare tre nya positioner för vindkraftverk (nr 20, nr 36 och nr 61) var aktuella för 

förnyad steg 1-utredning, men efter analys och diskussioner bedömdes dessa nya positioner 

som tillräckligt utredda vid 2019 års utredning. I dessa fall har positionerna flyttats till 

platser där vägkorridorer redan hade utretts 2019. I detta planeringsskede bedömdes de nya 

positionerna så fastlagda att en radie på 100 m från positionernas mittpunkter inte behövde 

kontrolleras i fält, eftersom denna radie syftar till att möjliggöra mindre omflyttningar av 

positionerna, vilket således inte bedömdes aktuellt i dessa fall. 

 

Också för nyplanerade vägstråk gjordes en bedömning av om de aktuella mindre 

justeringarna kunde anses tillräckligt inventerade vid utredningen 2019. Planerade vägar 

till nya positionen nr 64 bedömdes som utredningsbehövliga. För de övriga mindre väg-

justeringarna blev bedömningen att dessa hade inventerats tillräckligt vid 2019 års 

utredning. Denna bedömning baserades på hur fältarbetet hade genomförts, terrängens 

karaktär i de aktuella justeringarna och fornminnesbilden som var resultatet 2019. 

 

Steg 2 med sökschakt genomfördes inom definierade arealer i samråd med länsstyrelsen 

Västernorrland och preciserades vid fältarbetet inom avverkade korridorer. Vid sök-

schaktningen användes traktorgrävare med ca 1,2 m bred planskopa som lyfte bort torven 

eller humuslagret så att blekjord blev synlig där sådan fanns. Sökschakten anpassades till 

stubbar, terräng och lokaltopografi samt lades i övrigt ut slumpmässigt och ganska tätt.   

 

Sållning prövades i såll med 4 mm masktäthet, men materialet i sökschakten hade behövt 

torka upp bättre för att metoden skulle kunna användas genomgående. Sökschakt under-

söktes därför främst med skärslev till några centimeters djup under blekjorden. 

 

Sökschaktens innehåll dokumenterades med inriktning på möjligt arkeologiskt material. 

Om fynd och anläggningar kunde påträffas skulle dessa mätas in, beskrivas i synliga delar 

och direkt vid fältarbetet kommuniceras med både vindkraftföretaget och länsstyrelsen. 

Fynd och skärvsten i sökschakten skulle dokumenteras samlat i varje längdmeter schakt, 

fotograferas och återdeponeras. Efter beskrivning, fotografering och inmätning skulle 

marken återställas oavsett om fynd hittades eller inte. Alla inmätningar skedde med en 

Trimble GPS/GNSS (Trimble GeoXR) inhyrd från Trimtec, där felmarginalen i allmänhet 

är 0,01 m i x, y och z. 

 

Ingen särskild fyndstrategi hade upprättats förutom att eventuella påträffade föremål i 

marken i första hand skulle ligga kvar och möjligen tas till vara senare i den arkeologiska 

processen. Enligt önskemål från länsstyrelsen och besked från uppdragsgivaren kom ändå 

fynd att tillvaratas, varför en fyndstrategi upprättades vid fältarbetet. Denna följer i allt 

väsentligt beprövade rutiner vid LK Konsult (Bilaga 8).  
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Vid fältarbetet markerades de registrerade fornlämningsplatserna med fornlämningsband 

av papper. En av platserna markerades även med stakkäppar. 

 

Rapporteringen utformas så att länsstyrelsen kan göra en bedömning och ge besked om 

tillstånd och beslut enligt KML. De principer som legat till grund för de antikvariska 

bedömningarna i utredningen redovisas.  

 

 

Fornminnesmiljö 
Den kända fornminnesmiljön enligt Fornsök före det tilläggsarkeologiska fältarbetet 2020 

framgår av figur 12. Sammantaget ges en karaktäristisk bild av hur kända fornminnen 

fördelar sig i denna del av landet. Platser med fornminnen redovisas i Fornsök som röda, 

blåa och gråa punkt-, linje- eller ytobjekt, där de röda objekten bedömts antikvariskt som 

fornlämningar och de blåa som övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga forn-

lämningar. De gråa saknar antikvarisk bedömning eller är borttagna fornminnen. Forn-

minnesplatserna finns beskrivna i Fornsök, där det framgår när och i vilket sammanhang 

registreringen och den antikvariska bedömningen gjordes. 

 

Fornlämningar utanför vindparksområdet är främst kända i dalgångsstråk vid sjöar och åar 

och utgörs främst av förhistoriska boplatser och fångstgropar. De övriga kulturhistoriska 

lämningarna (inklusive möjliga fornlämningar) består av husgrunder m.m. efter gårdar, 

torp och timmerhuggarläger samt kolbottnar, tjärdalar, kalkugn, gruvhål, dammvallar m.m. 

Som ett av nytillskotten i fornminnesbilden vid 2019 års fältarbete tillfördes en härd av 

möjlig samisk karaktär i nära anslutning till steg 2-området 2020. Ett annat nytillskott var 

att en fäbod, tidigare bedömd som övrig kulturhistorisk lämning, fick ny geometri, ny 

beskrivning och ny bedömning, nu som fornlämning. 

 

 

Naturgeografiska förutsättningar 

En havsvik gick upp i dalgången vid Slättmon omedelbart efter istiden för ca 10 000 år 

sedan (figur 13). Det innebär att en mycket gammal strandnära stenåldersbosättning kan ha 

funnits här vid denna tid, då landhöjningen var relativt snabb och landskapet förändrades 

ganska snabbt. För mellan 9 000 och 10 000 år sedan flyttades havsviksstranden 

kontinuerligt av landhöjningen längre österut till platser långt utanför vindparksområdets 

anknytning till Slättmon. Inventeringsområdet ligger i övrigt över högsta kustlinjen (HK) 

som här återfinns ca 250 m över havet (figur 14). 

 

Enligt den geologiska kartan (SGU Kartvisaren) består jordarterna nere i dalgången vid 

Slättmon av postglacial sand/grus, isälvssediment, lera torv och morän (figur 14). I de 

kuperade mer höglänta vindparksområdet saknas sådan jordartsvariation som i dalgången. I 

de höglänta områdena dominerar morän, torv och berg i dagen.  
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Figur 12. Utredningsområden för vindpark Stor-Skälsjön och kända fornminnesplatser enligt Fornsök 2021-

04-27, dvs. före redovisningen i Fornsök av stenåldersboplatserna som framkom vid steg 2-utredningen. 

Fornminnen förekommer främst i dalgångar och endast glest spridda i högre terränglägen mellan dal-

gångarna. Fältarbetet 2020 utfördes i nordligaste delen (norra delen av Granåsen) som ett fördjupat steg 1, 

och vid Slättmon som både fördjupat steg 1 och framför allt sökschaktning i steg 2.  

Bakgrundskarta: Copyright© Lantmäteriet.   
 

 



15 

 

 

 
Figur 13. Strandlinjen för ca 10 000 år strax efter att inlandisen hade dragit sig tillbaka. Ett par hundra år 

efter denna tidsbild hade stranden flyttats av landhöjningen till platser långt från vindparksområdet. 

Kartbearbetning utredningsområdet: Niklas Groop 2019. Karta: SGU Kartgenerator strandnivå. 

Underlagskarta © Lantmäteriet.  
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Figur 14. Jordarter mellan Sjöändan och Slättmon består enligt SGU av lera (gult på kartan), berg (rött), 

postglacial sand-grus (orange), isälvssediment (grönt), morän (gråblått) och torv (brunt). Högsta kustlinjen 

markeras med en svart taggig linje ca 250 m över nuvarande vattennivå i Bottenviken. Kartbearbetning 

utredningsområdet: Niklas Groop 2019. Underlagskarta: SGU Kartvisaren jordarter 1:25 000 - 1:100 000. 
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Antikvarisk bakgrund 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering  

Västernorrlands län fornminnesinventerades under 1960-1990-talen av Riksantikvarie-

ämbetet (Jensen 1997). Inventeringarna byggde på tidigare inventeringar och gjorda 

arkeologiska undersökningar alltsedan 1600-talet (jfr Persson 2018) samt på nya rön i 

samband med framväxande riksgiltig inventeringsmetodik sedan 1930-talet (Selinge 1988).   

 

Förstagångsinventeringen på 1960-talet styrdes av 1942 års fornminneslag. Denna ersattes 

av en ny kulturminneslag år 1988, vilken i sin tur förändrades genom nya regler och namn-

byte till kulturmiljölagen år 2014. Förändrad lagstiftning och ökad kunskap med tiden, som 

påverkades av en framväxande praxis inom antikvarisk fornminnesverksamhet, ändrade 

förutsättningarna och ambitionerna från fokus på att registrera förhistoriska gravar till en 

alltmer bred redovisning av fornminnen av olika slag, exempelvis boplatser och 

bebyggelselämningar.  

 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering följde Lantmäteriets utgivning av den 

ekonomiska kartan. Stora arealer fornminnesinventerades årligen. Åren 1988, 1989 och 

1994 ingick vindparksområdet i större inventeringsområden (Jensen 1997). År 1988 

inventerades ett område med Liden, Indal, Slättmon och Bredsjön (Magnusson 1988). År 

1989 inventerades området kring Ljustorp och upp mot Stor-Laxsjön (Magnusson 1989). 

År 1994 inventerades ett större område med de nordligaste delarna av vindparken och med 

en fortsättning upp mot Ragunda, Sollefteå och Kramfors (Norman 1994).   

 

Ett 10-tal arkeologer deltog varje säsong med en täckningsgrad 1988 och 1989 i genom-

snitt 1,2–1,3 km
2
 per anställningsdag och 1994 ca 3,2 km

2
 per anställningsdag (Magnusson 

1988, Magnusson 1989, Norman 1994), motsvarande ca 2 km
2
 per arbetsdag 1988 och 

1989 och ca 4,5 km
2
 per arbetsdag 1994. De antikvariska bedömningarna följde sin tids 

lagstiftning och rutiner, som därefter ändrats utan att uppdateringar generellt gjorts i 

Fornsök.   

 

Skog & Historia 

Skogsstyrelsens nationella kulturmiljöprojekt ”Skog & Historia” bedrevs under en 10-

årsperiod i slutet av 1990-talet till ca 2007 i valda delar av landets skogsmarker (Skogs-

styrelsen). Det är något oklart vilka arealer som inventerades och vilka som valdes bort vid 

fältarbetet, men projektet har registrerat lämningar på ett stort antal platser kring Stor-

Skälsjön. De som berör vindparken kontrollerades vid 2019 års fältarbete. 

 

Arkeologiska utredningar och övriga fältarbeten 

I samband med kulturmiljöanalyser år 2011 för vindparksprojektet gjordes stickprovs-

kontroller i fält för att se om okända fornminnen kunde identifieras i vindparksområdet 

(Klang 2012a och 2012b). Inga fornminnen påträffades vid dessa kontroller.  

 

Vid utredningen 2019 registrerades 23 fornminneslokaler med sammanlagt ca 65 objekt; 

däribland två fångstgropar, en förvaringsanläggning, en fäbod med husgrunder, stenmurar 

och odlingsrösen, ett skogsarbetarläger eller fäbodområde med husgrunder och gropar, en 

härd, åtta husgrunder efter torp och/eller skogsarbetarläger, en plats med tradition, två 

dammvallar med diken, bläckningar, en kolbotten, en vattentäkt, en upprest sten, två 

täktgropar, en fossil åker, en färdväg och en brukningsväg (Klang 2020b). 
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Fördjupad steg 2-utredning bedömdes bli aktuellt för enstaka objekt som registrerades som 

möjliga fornlämningar, om dessa platser skulle komma att beröras av vindparksprojektets 

markanspråk. Steg 2-utredning för att söka efter okända fornminnen bedömdes möjligen 

också behövas för den planerade vägsträckan mellan Dammknulen och landsvägen mellan 

Slättmon och Liden, men inte i övrigt för marker som berördes av vindparksprojektet enligt 

den layout som tillhandahölls vid fältarbetet.   

  

KMR, Fornsök och KML 

Regler enligt KMR (Riksantikvarieämbetets digitala register med fornminnen i hela 

landet), Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst till det nationella fornminnesregistret) 

och KML (kulturmiljölagen) redovisas i den tidigare rapporten (Klang 2020b). KML slår 

fast att alla fornlämningar är lagskyddade, vilket innebär att de inte får skadas, övertäckas 

eller beröras på annat sätt fysiskt. Detta gäller även fornlämningar som ännu inte har 

upptäckts.  

 

Ett skyddsområde som vid behov fastställs av länsstyrelsen runt omkring varje forn-

lämning har samma lagskydd som själva fornlämningen. Till länsstyrelsen ansöker man om 

tillstånd att använda mark där fornlämningar berörs eller kan komma att beröras vid 

exploatering. Tillstånd ges om fornlämning inte är omistlig och om exploateringen bedöms 

samhällsnyttig. Villkoret är att exploatören bekostar de nödvändiga arkeologiska arbeten 

som behövs för att kunna använda marken i fråga. Det är också ett uttalat mål i KML att så 

långt som möjligt undvika ingrepp i fornlämningar, dvs. att man gör vad som är rimligt för 

att planera verksamheter så att marker med fornminnen inte berörs alls. 

  

  

Den arkeologiska utredningen 
Frågeställningar vid den arkeologiska utredningen har främst antikvarisk karaktär;  

  

 Kan fornminnen identifieras inom ramen för utredningens ambitionsnivå? 

Om fornminnen identifieras: 

 Var finns fornminnen och vilka fornminnestyper förekommer?   

 Hur ska registrerade fornminnen bedömas med ledning av KML och 

Riksantikvarieämbetets styrdokument?   

 Hur förhåller sig registrerade fornminnen till tidigare utförda arkeologiska 

inventeringar, utredningar och undersökningar i närområdet och regionalt? 

 Vilka slutsatser kan dras om den tillämpade ambitionsnivån? 

 Vad betyder utredningsresultatets tillförlitlighet i relation till behov av vidare 

arkeologiska utredningar och undersökningar? 

 

 

Vetenskaplighet 
Enligt Riksantikvarieämbetets styrdokument och handlingsprogrammet för uppdrags-

arkeologi i Västernorrland 2018-2022 (Persson 2017) ska god vetenskaplig kvalitet efter-

strävas vid arkeologiska fältarbeten, dvs. att meningsfull ny kunskap bör redovisas i tillägg 

till tekniska data kring utrednings- och undersökningsarealer, antal lämningar, fynd, sök-

schakt etc. I eget forskningsprogram (Klang 2020a) hanteras frågor med anknytning till 

denna utredning, främst under programrubriken Kustbosättningar från stenålder till nutid.   
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Relevanta vetenskapliga frågeställningar kan vara: 

 

 Förhistoriska boplatser – intensivt eller extensivt använda, långvariga eller 

kortvariga? 

 Förhistoriska boplatser – kan de dateras och karaktäriseras? 

 Förhistorisk markanvändning (förutom boplatser) – finns exempel på fångst och 

utvinning av råmaterial för redskap av sten i utredningsområdet?  

 

 

Resultat av fältarbetet steg 1 
Vid fältarbetets steg 1 registrerades inga fornminnen.  

 

Inledningsvis gjordes en bedömning och kontroll i fält av markremsan väster om befintlig 

väg mellan planerad etableringsplats enligt figur 8 (delområde 1 på figur 10) och 

Dammknulen. Marken närmast NO om delområde 1 bestod av delvis sandig mark med 

inslag av morän (jfr figur 14), men inga gropar eller andra indikationer på fornminnen 

noterades i avverkad markremsa (figur 15).  

 

Efter att fyndmaterial hittats vid steg 2 där etableringsplatsen planerades utfördes 

ytterligare steg 1-utredning i syfte att bedöma de arkeologiska förutsättningarna och 

möjligheterna att flytta etableringsplatsen till en ny plats i närområdet (figur 11). Området 

hade svagt SO- till S-sluttande sandmark genomgående, med ställvis några mindre kullar 

och inslag av stenar och rotvältor. Inga fynd eller indikationer på fornlämningar kunde 

identifieras, förutom att topografiskt möjliga boplatslägen gick att notera (figur 16).  

 

En samlad bedömning av markernas karaktär och hur boplatser kunde identifieras vid sök-

schaktning i steg 2 i denna miljö ledde till att markerna närmast etableringsplatsen alla 

bedömdes vara i behov av utökad steg 2-utredning med sökschakt, om dessa marker skulle 

bli aktuella för en alternativ etableringsplats. Risk för tids- och kostnadskrävande 

arkeologiska undersökningar kunde inte uteslutas. 

 

Nästa område för steg 1-utredning var den planerade nya tubinplatsen nr 64 inklusive 

tillhörande planerade nya vägar (jfr figur 3 och figur 4). Inga indikationer på fornminnen 

noterades i moränmark med avsatser i norrsluttning och en mindre bäck i väster (Bilaga 1). 

Här gjordes bedömningen att inga ytterligare utredningsinsatser är behövliga. 
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Figur 15. Steg 1-område väster om skogsbilvägen mellan den planerade etableringsplatsen  

(delområde 1 på figur 10) och Dammknulen. Foto mot NNO: Lennart Klang 2020. 

 

 
Figur 16. Del av steg 1-områdett SV om vägen mellan Slättmon och Stor-Skälsjön (den sydvästligaste  

steg 1-rutan enligt figur 11). Topografisk variation i sandmark bedömdes som boplatsmöjliga i denna  

miljö, även om inga fynd framkom i rotvältor eller vid sondning. Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
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Resultat av fältarbetet steg 2 
Vid fältarbetets steg 2 identifierades och registrerades 2 fornlämningslokaler med fynd 

från den äldre stenåldern. Dessa lokaler redovisas i Tabell 1. Fornfynd tillvaratogs från 

båda lokalerna. I Bilagor samt i text här nedan redovisas förutsättningar, beskrivningar, 

kartor, ritningar och fotobilder.   

 
Tabell 1. Registrerade lokaler, Ljustorps socken, Timrå kommun. För beskrivningar, se Bilaga 1.  

RAÄ ID Internt ID  Lämningstyp   Antikvarisk bedömning 2020 

L2021:2517 

  

EH2020:1 Boplats Fornlämning 

L2021:2518 

  

EH2020:2 Boplats Fornlämning 

 

 

Den havsvik som gick in till steg 2-områdena för ca 10 000 år sedan (figur 13) innebär att 

en teoretisk topografisk möjlighet fanns för mycket gamla stenåldersboplatser inne i havs-

viken. Om en sådan skulle kunna hittas här bedömdes det som en arkeologisk sensation 

eftersom så gamla bosättningar ännu inte hade hittats i regionen. De äldsta kända i länet 

har bedömts vara ca 2 000 år yngre (Persson 2018 s 26) eller åtminstone nästan 8 500 år 

gamla (a.a., Persson 2017 s 67).  

 

Sannolikheten för att en boplats skulle kunna identifieras inne i denna havsvik bedömdes 

som liten, och ännu mindre i det smala stråk som berörs av vindparksprojektet. Ett 

arkeologiskt utredningssteg 2 för att se om man mot förmodan skulle kunna få fram 

boplatsmaterial ansågs ändå borde övervägas i samråd med länsstyrelsen. Vid samrådet 

diskuterades även möjligheten att sandmarken i fråga även skulle kunna ha dragit till sig 

boplatser i en inlandsmiljö, när landhöjningen hade flyttat havsviken bort från utrednings-

området. 

 

Steg 2-utredningarna gjordes i tre etapper. Den första etappen berörde den planerade 

etableringsplatsen (delområde 1 enligt figur 10). Inledningsvis undersöktes 26 sökschakt i 

delområde 1 (Bilaga 3), som huvudsakligen hade flack eller svagt SO-sluttande sandmark 

med inslag av få stenar och block. I ett av sökschakten, nr 22, påträffades en koncentration 

av små kvartsbitar, vilka inledningsvis i fältsituationen uppfattades som svåra att bedöma, 

bland annat av närheten till befintlig skogsbilväg ca 8 m mot SO, där kvarts skulle kunna 

krossats vid vägarbeten och i samband med t.ex. snöröjning skulle kunna ha hamnat på 

platsen. Det ursprungliga långsträckta sökschaktet (figur 17) vidgades då för att bättre 

bedöma platsen (figur 18), bland annat med hjälp av sju provgropar (figur 20, Tabell 2).  

 

Provgroparna visade att kvartsfynden hade en koncentration till ca 1 m
2
 (figur 19 och figur 

20), och att enstaka stenar som kan bedömas som skörbrända eller troligen skörbrända 

identifierades inom ca 5 m i diameter. Förutom skörbrända stenar förekommer i sök-

schaktet enstaka rundade stenar som saknar skörbränd karaktär, men som skulle kunna ha 

haft någon funktion som inte gick att precisera. Koncentrationen av kvartsbitarna enligt 

provgroparna och sökschaktad yta i övrigt visar att de inte har spritts ut sekundärt på 

platsen. 

 

Efter hand som fynden studerades framstod flera som artefakter. Ett urval fynd samlades in 

enligt önskemål från länsstyrelsen (figur 21) och klassificerades slutligt av Michel Guinard 

(Bilaga 5 och Bilaga 6). Några få av fynden redovisas fotograferade i Bilaga 7.   
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Figur 17 och figur 18. Figur 17 till vänster visar ursprungligt sökschakt 22, där små kvartsbitar kunde 

identifieras vid undersökning av sökschaktet. Foto mot V: Elise Hovanta 2020. Figur 18 till höger visar hur 

sökschaktet vidgats för att närmare kunna bedöma fyndmaterialet genom undersökning djupare i sju 

provrutor. Foto mot NV: Lennart Klang 2020.   

 

 
Figur 19. Kvartsfynden som identifierades i sökschakt 22 kunde begränsas till en yta om ca 1 m

2
. I denna yta 

fanns ett stort antal små kvartsbitar, varav ett urval tillvaratogs. Foto: Elise Hovanta 2020. 
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Figur 20. Det utvidgade sökschaktet nr 22 med sju provgropar. Ritning: Niklas Groop 2020. 

 

 

Tabell 2. Iakttagelser i provgroparna enligt figur 20. Upprättad tabell av Elise Hovanta. 

Rut-

nr. 
Storlek 

i meter 
Djup under 

blekjorden i meter 
Beskrivning 

1 0,5 x 0,5 0,05 Blekjord, rödgul finmo, inga fynd. 
2 0,5 x 0,5 0,05 Blekjorden bortgrävd, rödgul finmo, 1 rund sten, 1 möjlig 

skärvsten 0,5 m utanför rutan. 
3 0,5 x 0,5 0,05 Blekjord, rödgul finmo, inga fynd. 
4 0,5 x 0,5 0,05 Blekjord, rödgul finmo, 1 skärvsten, inga fynd. 
5 0,5 x 0,5 0,05 Kompakt blekjord, rödgul finmo, inga fynd. 
6 0,5 x 0,5 0,05 Kompakt blekjord, rödgul finmo, inga fynd. 
7 0,5 x 0,5 0,05 Blekjord, rödgul finmo, inga fynd. 
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Figur 21. Ett urval kvartsfynd som identifierades i sökschakt 22 samlades in för mer noggrann klassificering. 

De största bitarna är ca 5 cm stora. Flertalet bitar är mycket mindre. Foto: Lennart Klang 2020. 

 

 

Den andra steg 2-etappen berörde den planerade tillfartsvägen (figur 7, södra korridoren i 

delområde 2 enligt figur 10). Inledningsvis undersöktes 93 sökschakt i denna södra 

korridor (Bilaga 3). Marken var huvudsakligen flack eller svagt SO-sluttande, men på 

några få platser fanns mindre sandkullar och inslag av moränstenar. I den sydvästligaste 

delen bestod marken av en liten moränhöjd, som undantogs sökschaktning. I korridorens 

östra del fanns en djup ravin, som också undantogs sökschaktning. Ravinen var torrlagd, 

men har uppstått av ett tidigare vattenflöde. Det kan ha varit under istiden och/eller tiden 

närmast därefter. Korridoren var i sin helhet avverkad. 

 

I två av sökschakten, nr 62 och 72 påträffades tydligt skörbrända stenar och ett fåtal kvarts-

bitar. I ytterligare två sökschakt, nr 73 och 77, påträffades ytterligare några stenar, varav 

någon skulle kunna vara skörbränd (figur 22, figur 23, figur 24). Här kunde bedömningen i 

fält göras, med ledning av de skörbrända stenarna, terrängläget och kvartsfynden, att detta 

är en stenåldersboplats. Det upptäckta fyndmaterialet dagen innan i sökschakt 22, på 

samma nivå ca 225 m över havet, bidrog också till att bedömningen framstod som säker. 

Ingen utökning av sökschakten bedömdes därför som behövligt för en antikvarisk status-

bedömning.  

 

Det är ca 25 m mellan den mindre fyndkoncentrationen i sökschakt 72 och det enstaka 

kvartsfyndet i sökschakt 62 (figur 25). I mellanliggande sökschakt gjordes inga fynd, men 

topografin talar för att fynden hör till samma boplats. Boplatsens avgränsning och en mer 

utförlig studie av hur den varierar med eventuella fyndkoncentrationer får vid behov 

klargöras vid en förundersökning och/eller slutundersökning.  

 

I övriga sökschakt i den södra korridoren inom delområde 2 framkom inga indikationer på 

fornfynd eller fornlämning. Där sökschakt togs upp nära intill den djupa ravinen fanns 

exempel på sandkullar i den mestadels svagt SO-sluttande marken (figur 26). I flertalet 

sökschakt dominerade sand helt och hållet, men i några få fanns någon sten. I närheten av 

moränkullen längst i SV hade flera sökschakt moränstenar utan indikationer på 

anläggningar (figur 27). 

 

Den tredje steg 2-etappen berörde den alternativa planerade tillfartsvägen i den norra 

korridoren i delområde 2 (figur 9, figur 10). Här undersöktes 135 sökschakt (Bilaga 3 och 

Bilaga 4). Inga fornfynd eller anläggningar som kan indikera fornlämning framkom i 

denna tredje etapp.   
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Figur 22 till vänster och figur 23 till höger.  

Figur 22 visar del av sökschakt 72 med i vänstra bildkanten en skörbränd sten. Vid rensning och sållning av 

material i sökschaktet framkom kvartsföremål.  

Figur 23 visar sökschakt 73 med en några stenar, varav åtminstone en bedöms som skörbränd.  

Foton mot SV respektive mot Ö: Elise Hovanta 2020. 

 

 
Figur 24. Del av sökschakt 62 där en trolig skörbränd sten syns i sökschaktet och ett kvartsföremål framkom 

vid rensning med skärslev. Foto mot Ö: Elise Hovanta 2020. 
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Figur 25. Sökschakt 62, 72,73 och 77 med kvartsfynd och/eller skörbränd sten. Ritning: Niklas Groop 2020. 

 



27 

 

 

   
Figur 26 till vänster och figur 27 till höger.  

Figur 26 visar del av sökschakt 27, med i bakgrunden den djupa ravinen som övertvärar utrednings-

korridoren.   

Figur 27 visar del av sökschakt 112 med ganska många stenar i sandmarken, som här gränsar mot 

moränkullen utanför steg 2-området i SV.  

Foton mot V respektive N: Elise Hovanta 2020. 

 

Fler exempel på fotobilder som visar sökschakt ser man i Bilaga 4. Samtliga sökschakt 

finns fotograferade. Fotobilderna är arkiverade hos Stigfinnaren Arkeologi och kultur-

historia AB. Bilder som arkiverats och inte redovisas i denna rapport saknar tilläggs-

information av betydelse. De har i princip samma information som bilderna i denna 

rapport.  

 

Sammanlagt grävdes 256 sökschakt i utredningens steg 2, vilka tillsammans utgör en 

schaktyta om 2 573 m
2
, motsvarande ca 12 % av den totala utredningsytan 21 807 m

2 
för 

steg 2, när arealer för befintliga vägar, ravinen och moränkullen borträknas.  

 

 

Svar på frågeställningar 
Det har varit möjligt att med den arkeologiska utredningens ambitionsnivå kunna 

identifiera två boplatser från den äldre stenåldern. 

 

De två boplatserna finns ca 225 m över havet, strax nedanför högsta kustlinjens nivå på ca 

250 m över havet. De ligger inom ca 50 – 200 m på var sin sida om en ravin som tidigare 

haft rinnande vatten. 

 

Fyndmaterialet på de två platserna har sådan karaktär att de kan bedömas som forn-

lämningar med datering till det tidsskede då de hade anknytning till en havsvik, dvs. till ett 

tidsskede för ca 10 000 år sedan. 
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Boplatserna och deras fyndinnehåll saknar kända motsvarigheter i Västernorrland. Sedan 

tidigare kända boplatser och fynd från Stor-Skälsjöns och andra stränder i närområdet 

(figur 28) skulle kunna höra till samma tidsskede, men även till yngre tidsskeden under 

flera tusen år. 

 

Den arkeologiska utredningens ambitionsnivå får anses varit hög och behövlig. Resultatet 

skulle behöva följas upp med ett särskilt projekt utan relation till vindparksplanerna. Ett 

särskilt sådant projekt skulle ha både antikvariska och vetenskapliga syften genom att 

studera miljön mellan sjön Stor-Skälsjön och Slättmon. Man kan notera att endast 1 % av 

stenåldersundersökningar i länet fram till 2014 berörde Timrå kommun (Persson 2017 s 

56), varför ett projekt här skulle vara välmotiverat även ur den aspekten. 

 

En mer ingående vetenskaplig analys ryms inte i detta uppdrag utan bör göras i ett särskilt 

projekt såsom enligt det egna forskningsprogrammet (Klang 2020a). Här kan endast några 

grundläggande fakta och hypoteser redovisas. De funna boplatserna har varit tillfälliga 

uppehållsplatser. Men miljön de förekommer i tyder på att den kan ha varit mer intensivt 

använd under en period som kan varat ett par hundra år ganska nära inpå inlandsisens 

tillbakadragande. Fyndmaterialet ger goda dateringsmöjligheter och paralleller med kända 

fyndplatser på Västkusten och i Södermanland (Guinard i Bilaga 5).  

 

I stråket kring ravinen mellan sjön Stor-Skälsjön och Slättmon finns gott om fångstgropar 

(som inte är korrekt redovisade i Fornsök). Inga kända kvartsbrott är registrerade men 

skulle kunna eftersökas i utredningsområdets omgivningar i det önskvärda särskilda 

uppföljningsprojektet. 

 

  
Figur 28. Boplatser enligt Fornsök i närområdet kring Slättmon  

med strandlinjen ca 8 000 f. Kr. Bearbetad karta av Niklas Groop. 
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Arkivhandlingar och fyndmaterial 

Denna rapport bedöms innehålla alla relevanta upplysningar som framkommit vid fält-

arbetet. Inga originalhandlingar eller fotobilder som kan tillföra ytterligare förståelse av 

fältarbetets genomförande och resultat föreligger.   

 

De fornfynd som tillvaratagits har magasinerats hos Stigfinnaren Arkeologi och kultur-

historia AB i väntan på länsstyrelsens besked om slutlig fyndfördelning. 

 

Fältanteckningar, arbetskartor och datafiler med GPS-koordinater förvaras hos LK Konsult 

och Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB.   

 

 

Utvärdering 
Syftet med nu utförd kompletterande arkeologisk utredning steg 1- och steg 2 år 2020 har 

uppnåtts; fornlämningar har eftersökts så långt som bedöms rimligt inom ramen för en 

arkeologisk utredning steg 1 och steg 2, fornlämningar okända i Fornsök före utredningen 

har identifierats, skick och status för dessa har redovisats enligt KML och Riksantikvarie-

ämbetets styrdokument för beskrivningar och antikvariska bedömningar, positioner för 

lämningarna har redovisats med GPS, och bedömningen har gjorts att inga behov av 

fortsatt arkeologisk utredning finns kvar inom kända markanspråk för vindparken vid 

fältarbetet 2020. Fornfynd har tillvaratagits, klassificerats och magasinerats i väntan på 

slutlig fyndfördelning enligt länsstyrelsens besked. 

 

Fältarbetet kunde genomföras utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk 

sakkunskap, både allmänt och med hjälp av erfarenhet av arkeologiska fältarbeten i såväl 

hela landet som i närliggande områden med liknande karaktär som i utredningsområdena. 

Utförd fotodokumentationen ger en god uppfattning om landskapet och vegetationen i 

utredningsområdena. 

 

Det går alltid att diskutera om fler eller färre sökschakt hade behövts för att identifiera all 

stenålder i utredningsområdet, i synnerhet i relation till resultatet av steg 2-utredningen, att 

boplatsspår kan finnas inom mycket begränsade arealer och således skulle kunna finnas 

mellan de undersökta sökschakten. De 256 undersökta sökschakten motsvarar ca 12 % av 

den totala steg 2-ytan, vilket är mer än dubbelt så stor undersökningsyta än vad som 

erfarenhetsmässigt är vanligt, eftersom procentandelen sökschaktsyta i en steg 2-utredning 

brukar vara 4-5 %. Denna förhöjda ambitionsnivå motiveras av fyndomständigheterna med 

boplatsförekomster inom de små arealerna. Därtill kan läggas att sökschakten valdes ut 

både slumpvis och där det av olika detaljtopografiska och andra skäl bedömdes som 

särskilt viktigt att leta efter stenåldersspår. Det innebär att även markytor mellan sök-

schakten i någon mån bedömdes och att även vissa sökschakt förlängdes eller breddades 

något i syfte att se om indikationer kunde identifieras. 

 

Det kan sammanfattningsvis aldrig helt uteslutas att fornlämningar och fornfynd finns i 

terrängen där inga indikationer noterats. De kan vara gömda/deponerade/tappade och bestå 

av mycket diffusa egenskaper som är svåra att identifiera. Om sådana kommer fram i det 

fortsatta arbetet med vindparken ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas och fortsatt 

grävning på platsen avbrytas i väntan på besked från länsstyrelsen om vad som krävs för 

att komma vidare.  
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Utredningsområdets användning under förhistorisk 

och historisk tid 
Vindparksområdet har i första hand använts extensivt genom alla tider, först enbart vid 

jakt, fiske och insamling, därefter även vid jordbrukets utmarksaktiviteter, samisk 

renskötsel och skogsbruk. Denna användning har mestadels varit så extensiv att endast 

fåtaliga aktiviteter har gett upphov till bevarade lämningar.  

 

I denna generella markanvändningshistorik framstår utredningsområdets nu funna 

mesolitiska boplatsspår som tecken på en trolig eller möjlig anomali. Även om sök-

schakten togs upp ganska tätt kan man konstatera att stora arealer sandmark inne i den 

forntida havsviken, främst utanför utredningsområdet, inte har undersökts. I det 

perspektivet är det knappast troligt att de två funna boplatserna är de enda som fanns inne i 

havsviken. Mer troligt är att de indikerar att ganska många fler finns i området, inte bara på 

225-metersnivån utan sannolikt även på fler nivåer. Den djupa nu torrlagda ravinen som 

övertvärar de undersökta korridorerna kan ha avvattnat sjön Stor-Skälsjön, som ligger ca 

259 m över havet och därmed över högsta kustlinjen. Sötvatten i sjön och rinnande vatten i 

ravinen ut i en näringsrik havsvik skulle kunna vara förklaringen till att denna miljö var en 

attraktiv bosättningsmiljö under ett par hundra år i tidsskedet för 10 000 år sedan. 

 

Det behövs fler arkeologiska undersökningar i denna miljö för att få bättre underbyggd 

tolkning, men i nuläget, med de funna stenåldersboplatserna och den attraktiva naturmiljön 

inne i denna havsvik, kan man anta att detta var ett betydligt mer intensivt använt 

bosättningsområde än vad man hittills känt till på någon plats utmed Norrlandskusten eller 

i alla fall stora delar av Norrlandskusten i det aktuella tidsskedet. 

 

  

Sammanfattande bedömning 
Utredningsresultatet visar att vindparksområdet är lämpligt lokaliserat ur arkeologisk 

synvinkel. Den upptäckta stenåldern bedöms tillföra arkeologisk forskning mycket 

intressanta objekt samtidigt som den inte bedöms hindra kända planer för vindkraft i 

området. Förutom de registrerade stenåldersboplatserna finns endast enstaka platser med 

fornminnen i vindparksområdet, vilka främst har tillkommit under 1800- och 1900-talens 

extensiva utmarks- och skogsbruk. Äldre markanvändning har förekommit (t.ex. jakt, 

mytslåtter och bete) men i sådana extensiva former att lämningar sällan eller aldrig har 

bevarats.  

 

 

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Vald ambitionsnivå och utredningsresultatet gör att inga ytterligare antikvariska åtgärder 

bedöms behövliga i utredningsområdet för att klargöra områdets användning under för-

historisk och historisk tid och för att klarlägga områdets fornminnesstruktur enligt vad som 

rimligen kan identifieras vid en arkeologisk utredning.   

 

Om nu registrerade fornlämningar inte kan undantas exploatering krävs samråd med och 

ansökan till länsstyrelsen om ytterligare arkeologiska undersökningar (arkeologisk 

förundersökning och arkeologisk slutundersökning). Som vindparksprojektet planeras 
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enligt kända markanspråk vid den utförda arkeologiska utredningen bedöms dock inga 

ytterligare undersökningar vara aktuella. 
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Administrativa uppgifter 

Uppdragsgivare:   Enercon/Stor-Skälsjön Vind AB. 

Undersökare:   LK Konsult (Lennart Klang). 

Underkonsulter: Societas Archaeologica Upsaliensis - SAU (Michel 

Guinard) och Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria 

AB (Elise Hovanta och Niklas Groop). 

Traktorgrävare: Traktorgrävare tillhandahölls av uppdragsgivaren. 

Uppdragstyp:  Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 utan KML-

beslut. 

Län:   Västernorrland. 

Landskap:   Medelpad. 

Kommun:    Sundsvall och Timrå. 

Socken:    Liden och Ljustorp. 

Lämningsnummer Fornsök:  L2021:2517 och L2021:2518.  

Interna fornlämningsnummer:  EH2020:1, EH2020:2. 
 

Typ av fornlämning:  Boplats.  

Datering:  Äldre stenålder (ca 8 000 f. Kr.).   

Fälttid: 2020-05-04–2020-05-06, 2020-05-11–2020-05-12 

(sammanlagt 94 timmar fördelade på fyra arkeologer). 

Antal rapportdagar: 12 (underhandsrapportering, kartredovisning, Fornreg, 

slutrapport, rapportgranskning). 

Antal fyndhanteringsdagar:  2. 

Ansvarig i fält:  Lennart Klang (steg 1), Elise Hovanta (steg 2). 

Rapportansvarig:  Lennart Klang. 

Steg 1-uttredd areal:   Ca 10 hektar. 

Steg 2-utredd areal: Ca 2,5 hektar med 256 sökschakt inom ca 12 % av den 

utredda arealen. 

Meter över havet:   Ca 220-470. 

Koordinatsystem:   SWEREF 99TM. 

Förvaring av dokumentation:  Originalhandlingar som bör förvaras vid offentligt 

arkiv saknas. Övrigt material (fältanteckningar, 

mätfiler, fotobilder, diverse underlagsmaterial) 

förvaras hos LK Konsult och Stigfinnaren Arkeologi 

och kulturhistoria AB. 

Summa fyndmängd: 182 kvartsbitar tillvaratagna enligt Bilaga 6. Fynden 

förvaras tills vidare hos Stigfinnaren Arkeologi och 

kulturhistoria AB i väntan på beslut om 

fyndfördelning. 

Antal fotografier: 31 i denna rapport, varav 6 landskapsbilder, 18 sök-

schaktsbilder, 1 landskaps- och sökschaktsbild samt 6 

fyndbilder. Total ca 300 arkiverade fotobilder.  

Publiceringstillstånd kartor: © Lantmäteriet Dnr: R50018065_150001. 
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Bilaga 1. Fotobild planerad tubinposition.  

 
 

ID-nr   
 

 

Foto 
 

 
64 ny position 
 
SWEREF 99TM: 
60 19 97/696 99 32 

 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2020. 
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Bilaga 2. Objekttabell med fotodokumentation. Ljustorps 

socken, Timrå kommun. 

Upprättad av Niklas Groop, Michel Guinard och Elise Hovanta, granskad av Lennart 

Klang. 

 

ID-nr   Lämningstyp 
2020 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2020 

 
Fornsök: 
L2021:2517 
 
Internt ID: 
EH2020:1   
   

 
Boplats 

 
Granskning 2020-05-04 (NG, EH) och 
2020-05-11 (MG): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenåldersboplats med oklar 
storlek i sandmark. Inom ca 5 m i diameter 
framkom vid sökschaktning enstaka 
skärvstenar och mycket rikligt med små 
kvartsbitar, varav kvartsbitarna 
huvudsakligen inom 1 m i diameter.  
 
174 bitar bearbetad och tämligen 
nedreducerad kvarts tillvaratogs, varav 2 
kärnor, 5 kärnrester eller kärnfragment, 8 
spånliknande avslag, 11 bipolära avslag, 2 
stickelliknande avslagsfragment, 69 
avslagsfragment eller fragment samt 77 
splitterbitar.  
 
Kärnorna är ca 4-5 cm stora och bearbetade 
med bipolär teknik och städteknik. Bägge har 
bevarad plattform. De spånliknande avslagen 
är troligen slagna från den ena kärnan. 
 
Boplatsen bedöms med ledning av 
bearbetningsteknik och trolig 
strandbundenhet vara ca 10 000 år gammal. 
  
Antikvarisk kommentar: Fyndbedömning 
med klassificering utförd av Michel Guinard. 
 
Orientering: Ca 8 m N om grusväg. 
 
Terräng: Flack, mycket svagt SO-sluttande 
sandmark. Skogsmark, avverkad. 
  

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Elise Hovanta 2020 
 

 
Fornsök: 
L2021:2518 
 
Internt ID: 
EH2020:2   

 
Boplats 

 
Granskning 2020-04-05 (NG, EH, LK) och 
2020-05-11 (MG): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenåldersboplats med oklar 
storlek i sandig mark. Inom ca 45x15 m (NO-
SV) framkom vid sökschaktning enstaka 
skärvstenar och 9 bitar bearbetad kvarts, 
varav 1-2 skrapor, 1 avslag med nött egg 
(kniv?) och i övrigt mer eller mindre använda 
avslag och fragment. Samtliga bitar är 
plattformsavslag. 
 
Boplatsen bedöms med ledning av 
bearbetningsteknik och trolig 
strandbundenhet vara ca 10 000 år gammal. 
 
Kvartsbitarna tillvaratogs. 
 
Antikvarisk kommentar: Fyndbedömning 
med klassificering utförd av Michel Guinard. 
 
Terräng: Liten sandig kulle i svagt SO-
sluttande sandmark med enstaka större 
stenar. Skogsmark (avverkad korridor). 
 

 
Foto mot NO: Elise Hovanta 2020 
 

 
Fornlämning 
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Bilaga 3. Schaktkartor. 

Upprättade av Niklas Groop. Granskade av Elise Hovanta. 
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Bilaga 4. Schaktbeskrivningar. 

Upprättade av Elise Hovanta. Granskade av Niklas Groop och Lennart Klang. 

Sökschakt-
nummer 

Yta 
(m2) 

Beskrivning 

1 34,2 
Tunn blekjord. Grågul till gul finmo. Ingen sten. 

2 14,8 

 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2020. 
 

Tunn blekjord. Grågul till gul finmo. Ingen sten. Ytkol. 

3 23,1 
Tunn blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

4 18,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

5 21,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

6 22,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

7 22,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

8 30,1 

 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2020. 
 

Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 
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9 25,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

10 23,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

11 25,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

12 26,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

13 24,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

14 26,2 

Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Delar av 
sökschaktet täcktes av intill 0,15 m tjockt lager av gråbrun finmo, 
överlagrande blekjorden. 

15 28,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

16 28,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

17 33,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

18 34 

Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ytkol. 
1 skärvig sten i kanten av en oval grop, ca 1 m i diameter och 0,15 
m djup. Stenen och gropen saknar fornminneskaraktär. 

19 20 

Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Delar av 
sökschaktet täcks av 0,1 – 0,15 m tjock gråbrun finmo, troligen från 
vägbygget. Under detta är blekjorden. 

20 18,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

21 22,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

22 98,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ytkol. 
Skärvsten och 174 tillvaratagna kvartsbitar (bl.a. F.nr: 1_1 - 1_17). 

23 27,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

24 20,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

25 24 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

26 17,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

27 19,6 
Blekjord. Rödgul grusblandad sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

28 14,4 
Blekjord. Rödgul grusblandad sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

29 16,5 
Blekjord. Rödgul grusblandad sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

30 12,2 
Blekjord. Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

31 15 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

32 13,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

33 13,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Kant av 
naturlig kulle. 

34 12,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

35 15,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Kant av 
naturlig kulle. 

36 12,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

37 16,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

38 12,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

39 15,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 
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40 13,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

41 16,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

42 17,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

43 15,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

44 15,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. 2 rundade stenar. Ytkol. 

45 13,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

46 11,6 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

47 17,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ett par rundade stenar. Ytkol. 

48 12,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

49 11 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Störning från 
väg. 

50 13,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. Störning i 
sökschaktets N ände pga väg. 

51 8,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

52 12,7 
Blekjord. Rödgul grusblandad sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

53 8,9 
Blekjord. Grusblandadsand och grovmo. Ytkol. ingen sten. 

54 6,3 
Blekjord. Grågul grovmo och grusblandad sand. Ingen sten. Ytkol. 

55 5,9 
Blekjord. Grågul och grovmo och grusblandad sand. Ingen sten. 
Ytkol. 

56 10 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

57 5,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

58 8,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

59 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

60 6,8 
Blekjord. Grågul grovmo och grusblandad sand. Ingen sten. 
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61 8,2 
Blekjord. Rödgul sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

62 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 1 kvartsbit 
och en ev. skärvsten. (F.nr: 2_1) 

63 9,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

64 8,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

65 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

66 4,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

67 9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

68 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

69 11,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

70 8,8 
Blekjord. Rödgul sand och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

71 6,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Ytkol. 

72 17,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo.  
8 kvartsbitar och 2 skärvstenar. (F.nr: 3_1 – 3_5) 

73 6,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo.  
Samling av sten, varav en skärvsten. 

74 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

75 6,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

76 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

77 8,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. En ev skärvsten. 

78 9,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

79 5,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. I svacka. 

80 8,5 
Blekjord. Grågul sand. I svacka. 

81 6,6 
Blekjord. Rödgul grovmo. Ingen sten. 

82 7,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. Sand i östra delen 
av sökschaktet. 

83 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

84 7,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

85 6,2 
R Blekjord. ödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

86 5,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

87 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

88 6,8 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

89 4,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

90 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

91 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

92 5,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

93 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

94 5,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

95 10,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

96 5,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

97 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

98 5,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

99 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

100 6,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

101 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

102 8,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

103 5,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

104 6,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

105 6,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

106 6,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. 1 skärvig och en rund sten. ca 5 
m öster om morän. 

107 6,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

108 6,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

109 9,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka runda stenar. 

110 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka runda stenar. 
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111 8,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka smågrus. 

112 5,2 
Blekjord. Matta av moränsten. 

113 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka moränstenar. 

114 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka moränstenar. 

115 5,3 
Blekjord. Brunröd grovmo. Moränsten. 

116 4,5 
Blekjord. Brunröd grovmo. Kraftigt med moränsten. 

117 12,1 
Blekjord. Rödgul grovmo. Kraftigt med moränsten. 

118 4,5 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo. Enstaka moränstenar. 

119 3,8 
Blekjord. Brunröd grovmo. Kraftigt med moränsten. 

120 5,9 
Blekjord. Brunröd grovmo. Kraftigt med moränsten. 

121 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

122 6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

123 8,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Blekjord. Ingen sten. 

124 6,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

125 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

126 6,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

127 5,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

128 7,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

129 6,6 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

130 5,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

131 8,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

132 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 
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133 8,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

134 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

135 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

136 9,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

137 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

138 7,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

139 8,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

140 8,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo, gulbrun sand i sökschaktets 
nordvästra del. Ingen sten. 

141 8,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

142 9,5 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

143 8,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo och sand. Ingen sten. 

144 - 
Utgår 

145 9,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo och sand. Ingen sten. 

146 8,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo och sand. Ingen sten. 

147 8,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

148 7,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

149 7,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Stor sten i N. 

150 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

151 8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

152 10,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 
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153 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

154 10,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

155 8,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

156 10,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Några stenar. 

157 5,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Enstaka moränstenar. 

158 9,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

159 7,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

160 6,8 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

161 7,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

162 10,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

163 6,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

164 7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

165 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

166 7,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

167 8,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

168 8,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

169 9,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. En handfull runda stenar. 

170 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo och sand. Ingen sten. 

171 5,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

172 6,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

173 7,3 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 
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174 8 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

175 7,8 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

176 9,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

177 7,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Mestadels rötter. 

178 9 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

179 11 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

180 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

181 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

182 9,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

183 6,9 
Blekjord. Gulgrå grovmo och sand. Ingen sten. 

184 9,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

185 7,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

186 8,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

187 8,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

188 7,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

189 8 
Blekjord. Brungul grovmo och sand. Ingen sten. 

190 8 
Blekjord. Brungul grovmo och sand. Ingen sten. 

191 7,3 
Blekjord. Brungul grovmo och sand. Ingen sten. 

192 6,6 
Blekjord. Brungul grovmo och sand. Ingen sten. 

193 6 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

194 8,8 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 
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195 6,5 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

196 8,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

197 7,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

198 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

199 6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

200 6,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

201 7,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

202 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

203 4,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

204 6,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

205 5,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

206 6,9 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

207 7,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

208 3,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

209 7,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

210 4,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

211 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

212 14,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

213 6,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

214 6,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

215 5,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 
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216 7,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

217 7 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Kraftigt med moränsten. 

218 7,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

219 8,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

220 6,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

221 8,7 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

222 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

223 5,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Moränsten. 

224 6,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Kraftigt med moränsten. 

225 8,3 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Kraftigt med moränsten. 

226 6,4 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Kraftigt med moränsten. 

227 6,6 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Kraftigt med moränsten. 

228 8,6 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo och sand. Kraftigt med 
moränsten. 

229 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

230 5,5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

231 5,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

232 7,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

233 7,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

234 6,9 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

235 6,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 
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236 7,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

237 6,3 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

238 6,1 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

239 5,4 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

240 5,8 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

241 10,2 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

242 6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

243 6,6 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

244 5 
Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

245 7,7 
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Blekjord. Rödgul finmo och grovmo. Ingen sten. 

246 4,8 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo och sand. Ingen sten. 

247 5,7 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo och sand. Ingen sten. 

248 6,5 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo och sand. Ingen sten. 

249 5 
Blekjord. Rödgul grusblandad grovmo och sand. Ingen sten. 

250 4,7 
Blekjord. Rödgul grovmo och sand. Ingen sten. 

251 6,3 
Blekjord. Brungul grovmo och sand. Ingen sten. 

252 7,1 
Blekjord. Rödgul sand. Ingen sten. 

253 6 
Blekjord. Rödgul sand. Ingen sten. 

254 8,2 
Blekjord. Rödgul sand. Ingen sten. 

255 6,6 
Blekjord. Rödgul sand. Ingen sten. 

256 7,9 
Blekjord. Rödgul sand. Ingen sten. 
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Bilaga 5. Fyndbedömningar. 

Av Michel Guinard.   

 

 

Fynden från Slättmon inom vindpark Stor-Skälsjön, Ljustorps 

socken, Västernorrlands län. 

EH2020:1 (Q1).  Fornsök L2021:2517. 

Fynden påträffades på ca 225 m ö h, vilket grovt motsvarar en strandbundenhet för ca 

10 000 år sedan (ca 8000 f. Kr.).  

Kvartsen är av en homogen typ utan naturliga utsidor. Sammanlagt tillvaratogs 174 bitar 

bearbetad kvarts med en sammanlagd vikt på ca 300 gram. Cirka 16,5% av materialet är 

metodbestämt med en total dominans för bipolär och städmetod. Närmare 45% består av 

splitter. Materialet är tämligen nedreducerat, inga större bitar eller kärnor. Däremot finns 

två kärnor bearbetade med bipolär teknik och städteknik. Bägge kärnorna har bevarad 

plattform, vilket är något otypiskt. Städkärnan (f 1:1) är bearbetad från ett håll, med 

obearbetad baksida, men har avslag även från botten (som på en ensidigt tvåpolig kärna). 

Emellertid har avslaget troligen lossnat mot städet. Detta liknar t ex material från 

Södertörn (Topp 85, Urskogsstigen 4, Paradiset och Telegrafberget) som där är daterade 

till ca 8500-8000 f. Kr. (Pettersson & Wikell 2013, 2018a & 2018b). I materialet från 

Slättmon finns även ett antal spånliknande avslag och fragment som troligen är slagna 

från städkärnan. Denna teknologi är snarlik den på tidigmesolitiska Hensbackaboplatser 

på Västkusten och även tidigmesolitiska boplatser i Norge, t ex Sagene B1, där det även 

finns kvartskärnor som är bearbetade på likartat sätt (Reitan & Sundström 2018:147). Den 

bipolära kärnan (f 1:2) är bearbetad runt om men har en plattform. I materialet finns även 

ett antal bipolära avslag och kärnfragment samt en stor mängd mindre bitar och avfall.  

Möjligen finns ett antal stickelliknande fragment samt några med bruksskada/sekundärt 

bearbetade (se bilaga 5). Allt som allt tycks hela materialet höra ihop och kvartskvaliteten 

är tämligen homogen vilket pekar mot att det rör sig om en plats där man bearbetat men 

inte använt kvartsen i särskilt hög grad (se Q3). Om platsen är strandbunden (för 10 000 

år sedan) och kvartsen teknologiskt kan kopplas till lokalerna på Södertörn är 

Slättmonboplatsen i så fall den nordligaste kända av denna typ. 

EH2020:2 (Q2 och Q3). Fornsök L2021:2518. 

Fynden påträffades på ca 225 m ö h. (se ovan). En ansamling tydliga plattformsavslag (8 

+ 1 bitar) med en sammanlagd vikt på ca 84 gram. Inga naturliga utsidor. Inga kärnor eller 

kärnfragment. Två typer av kvarts. Materialet saknar tydliga tecken på att den är 

bearbetad på plats.  I materialet finns en skrapa, ett avslag med nött egg (kniv?) samt ett 

antal mer eller mindre använda avslag och fragment. Skrapan (f 3:1) och kniven (f 3:2) är 

av samma typ av kvarts som inom Q1. Övriga bitar är av en grövre, kornigare typ. 

Samtliga uppvisar mer eller mindre spår av användning. Oklart hur och om den hör ihop 

med Q1 men det kan absolut inte uteslutas. M a o bör även denna sättas i samband med 

de tidiga boplatserna på Södertörn. 
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Bilaga 6. Fyndlista. 
Upprättad av Michel Guinard. Bearbetad av Niklas Groop. 

 

Fyndnr Material An-

tal 

Vikt i 

gram 

Typ Del Metod Kommentar 

1_1 Kvarts 1 20,4 Kärna - Städ/Bipolär 

Ensidig, 
tvåpolig? 

1_2 Kvarts 1 16,1 Kärna - Bipolär 

Bevarad 
plattform. 
Avspaltning 
runtom 

1_3 Kvarts 3 28,6 Kärnrest - Bipolär - 

1_4 Kvarts 77 10,5 Splitter - - - 

1_5 Kvarts 1 9,7 Avslag - Städ/Bipolär 

Spånliknande 
med en rygg 

1_6 Kvarts 4 12,7 Avslagsfragment Proximal Städ/Bipolär 

Del av 
spånliknande 
med en rygg 

1_7 Kvarts 3 8,9 Avslagsfragment Distal Städ/Bipolär 

Del av 
spånliknande 
med en rygg 

1_8 Kvarts 2 9 Kärnfragment - Bipolär - 

1_9 Kvarts 2 10 Avslagsfragment - - Stickel?  

1_10 Kvarts 11 16,9 Avslag - Bipolär - 

1_11 Kvarts 1 0,8 Avslagsfragment Proximal Plattform? - 

1_12 Kvarts 1 0,9 Avslagsfragment - - Bruksskada? 

1_13 Kvarts 5 43,7 Fragment - - - 

1_14 Kvarts 3 3,6 Avslagsfragment Distal - - 

1_15 Kvarts 56 69,2 Fragment - - - 

1_16 Kvarts 2 21,7 Avslagsfragment Proximal 
Plattform 
/städ/bipolär 

Ev sekundärt 
bearbetade 

1_17 Kvarts 1 16 Fragment - - Bruksskada? 

Totalt  
yta 1 (Q1) - 174 298,7 - - - - 

2_1 

Rök-
kvarts 1 9,2 Fragment - - 

Några tydliga 
träffar 

Totalt  
yta 2 (Q2) - 1 9,2 - - - - 

3_1 Kvarts 1 3,5 Skrapa - - Konvex 

3_2 Kvarts 2 5,1 Avslag - Plattform 
Kniv? 
Passning 

3_3 Kvarts 1 12,3 Avslag - Plattform 
Använd som 
kniv? 

3_4 Kvarts 2 44,7 Avslag - Plattform Bruksskada? 

3_5 Kvarts 2 8,8 Fragment - - 
Skrapa? 
Passning 

Totalt  
yta 3 (Q3) - 8 74,4 - - - - 
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Bilaga 7. Fyndbilder. 
 

 
F1:1 (Q1). Ensidig tvåpolig bipolär städkärna av kvarts, dvs. slagen med bipolär teknik och 
städteknik. Foto: Elise Hovanta. 
 

 
F1:2 (Q1). Bipolär kärna av kvarts med bevarad plattform och avspaltning runt om. Foto: Elise 
Hovanta. 
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F3:1 (Q3) till vänster: Konvex skrapa av kvarts. F3:3 (Q3) till höger: Möjlig kniv i kvarts, gjord av ett 
avslag som bearbetats med plattformsteknik. Bitarna har passning. Foton: Elise Hovanta. 
 . 

 
F2:1 (Q2). Fragment i rökkvarts med spår av slagbearbetning. Foto: Elise Hovanta.  
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Bilaga 8. Fyndhantering. 
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