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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar resultat av en arkeologisk inventering och utredning inom den 

planerade vindparken Stor-Skälsjön i Timrå och Sundsvalls kommuner.  

 

Syftet med genomfört fältarbete var att undersöka om fornminnen förekommer, möjliga att 

identifiera i en arkeologisk inventering och utredning steg 1, att dokumentera påträffade 

fornminnen och ge underlag till en bedömning av behov att eventuellt fördjupa utredningen 

i ett steg 2. Frågan om ett arkeologiskt utredningssteg 2 ska tas vidare till Länsstyrelsen 

Västernorrland.   

 

Fältförberedelser omfattade bl.a. studier av rapporter, litteratur och digitala arkiv för att 

analysera landskapets förutsättningar för fornminnen. Fältarbetet utfördes som okulär 

granskning av markerna i vindparksområdet inklusive talrika provstick med sond och 

enstaka provgrävningar med spade. Planerade positioner för vindkraftverk och planerade 

tillfartsvägar prioriterades vid fältarbetet, liksom vissa utvalda platser och stråk i övrigt 

inom inventeringsområdet. Andra delar av inventeringsområdet bedömdes mer översiktligt.  

 

Vid fältarbetet 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.  

 

Av de 23 lokalerna bedöms fyra som fornlämningar (fångstgroparna, förvarings-

anläggningen och fäboden med husgrunder, stenmurar och odlingsrösen). Dessa var kända 

sedan tidigare och preciserades nu till utbredning och morfologi. Tre lokaler bedöms som 

Möjliga fornlämningar (härden, husgrunder efter ett torp och husgrunder efter ett skogs-

huggarläger som tidigare kan ha varit fäbod). 16 lokaler bedöms som Övriga kultur-

historiska lämningar. Dessa är kvalitetsgranskade Skog & Historia-objekt eller ny-

registrerade lämningar. Flertalet fornminnesplatser, bland annat fornlämningarna och 

torplämningarna, ligger utanför kända markanspråk för vindkraftsprojektet. Endast härden, 

det eventuella fäbodstället och enstaka av de övriga kulturhistoriska lämningarna riskerar 

att påverkas av vindkraftsprojektet enligt det underlagsmaterial som tillhandahölls vid det 

arkeologiska fältarbetet.  

 

Fördjupad steg 2-utredning kan bli aktuell för enstaka objekt, t.ex. härden och den 

eventuella fäboden om dessa blir berörda av vindkraftsprojektet. Steg 2-utredning för att 

söka efter okända fornminnen bedöms möjligen behövas för planerad vägsträcka mellan 

Dammknulen och landsvägen mellan Slättmon och Liden, men bedöms inte behövas i 

övrigt för marker som berörs av vindkraftsprojektet enligt den layout som tillhandahölls 

vid fältarbetet.   

 

Den arkeologiska utredningen bedöms ge en tillförlitlig bild av den faktiska fornminnes-

strukturen i utredningsområdet. Det kan dock aldrig helt uteslutas att fornminnen undgår 

upptäckt och fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer 

syns på marken vid ett fältarbete med den valda ambitionsnivån. Om sådana kommer fram 

under vindkraftsentreprenaden ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas för besked om 

hur man går vidare. 
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Inledning 

Uppdraget 
Timra Vind AB (namnändrat 2019-10-01 till Stor-Skälsjön Vind AB) har gett uppdraget att 

genomföra en arkeologisk inventering och utredning inom den planerade vindparken Stor-

Skälsjön till Lennart Klang i företaget LK Konsult. Utredningens fältförberedelser inleddes 

i maj 2019. Fältarbetet genomfördes i september och oktober samma år. Som under-

konsulter vid fält- och rapportarbetet medverkade Gerhard Flink, R-Info Kultur samt Elise 

Hovanta och Niklas Groop, Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB. Kontakt-

personer har varit Torbjörn Ros, Consulting and Development AB, Robert Kalcik, Visiorim 

AB, projektledare Mia Bergström, Enercon och Stor-Skälsjön Vind AB, samt Peter Persson, 

Länsstyrelsen Västernorrland.  

 

Enligt en upprättad projektplan (Klang 2019-06-02, reviderad 2019-08-28) ska uppdraget 
resultera i en redovisning av fornminnesobjekt och en arkeologisk bedömning, vilket 

sammantaget ska vara en vägledning för vindkraftsföretagets planering och ligga till grund 

för länsstyrelsens prövning enligt kulturmiljölagen (KML). Areell fornminnesinventering 

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

arkeologisk steg 1-utredning där turbiner och tillfartsvägar planeras. 

  

Utredningsområdet geografiska läge redovisas översiktligt i figur 1, figur 2 och figur 3. 

 

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

Östersund. Karta: Fornsök, bakgrundskarta © Lantmäteriet.  
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Figur 2. Översiktskarta med berörda socknar och det planerade vindparksområdet. Ljustorps socken ligger i 

Timrå kommun och Lidens socken i Sundsvalls kommun i landskapet Medelpad. Bearbetning: Niklas Groop. 

Underlagskarta: Fornsök. Bakgrundskartan Copyright© Lantmäteriet.   
 

Inventerings- och utredningsområden 
Den planerade vindparken består av fem delområden samt tillfartsvägar och ellednings-

stråk (figur 3, figur 5, figur 6, figur 7, figur 8, figur 9, figur 10). Vindparksområdena 

beräknades ha en sammanlagd areal om ca 25,4 km
2
, dvs. ca 2 540 hektar. Därtill kommer 

en ca 8,7 km lång korridor mellan vindparksområdena, som vid en bredd av 25 m ger en 

areal om ca 22 hektar, samt ytterligare vägar (räddningsvägar enligt figur 3 och 

tillkommande vägar utöver redovisningen på figur 3), vilket gör att den slutliga 

inventeringsarealen är ca 26 km
2 

(2 600 hektar).  

 

Hela ”boxen”, dvs. arealen 26 km
2
, utgör inventeringsområdet. Detta inventerades på 170 

timmar (ca 21 arbetsdagar á 8 timmar), vilket innebär en genomsnittlig täckningsgrad på ca 

123 hektar per arbetsdag. I inventeringsområdet utgör planerade turbinpositioner, tillfarts-

vägar, etableringsplatser och en elledningskorridor mer noggrant kontrollerade utrednings-

områden inom sammanlagt ca 250 hektar. Inom dessa 250 hektar kan täckningsgraden 

uppskattas till ca 20-40 hektar per fältdag, vilket innebär att inventeringsområdet utanför 

de direkt berörda markerna inventerades mer selektivt inom ca 170 hektar per arbetsdag. 

Denna prioritetsfördelning mellan utredningsområden och övriga områden i inventerings-

området gjordes i samråd med Länsstyrelsen Västernorrland och företrädare för 

vindkraftsprojektet. 
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Figur 3. Vindkraftsområden vid fältarbetets planering och inledning. Uppförstorade detaljkartor redovisas i 

figur 5, figur 6, figur 7, figur 8, figur 9 och figur 10. Smärre layoutförändringar har gjorts och redovisas på 

figur 11. Kartan tillhandahålls av Torbjörn Ros 2019-05-27. 
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Figur 4. Förtydligande av teckenförklaringen figur 3. 

 

 

 
Figur 5. Detalj ur figur 3: Delområde Stor-Fuskberget med turbinpositioner 1-7 och tillfartsväg. 

Elledningssträckan (grön) ingick inte i inventeringsområdet (har tidigare utretts arkeologiskt). 
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Figur 6. Detalj ur figur 3: Delområde Dammknulen, tillfartsväg och planerat elledningsstråk. Den 

arkeologiska utredningen i elledningsstråket utfördes i den gråa korridoren. Fortsättningen i befintlig 

kraftledningsgata (grön linje) ingick inte i inventeringsområdet eftersom den befintliga kraftledningsgatan 

tidigare hade utretts arkeologiskt (Nilsson 2014). Inte heller den täkt som redovisas söder om Isaksmyran 

ingick i inventeringsområdet, eftersom den redan var i drift (muntlig uppgift av Robert Kalcik). 

Teckenförklaring, se figur 4. 
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Figur 7. Detalj ur figur 3: Det östra delområdet med turbinpositioner 8-23, etableringsplatser och 

tillfartsvägar. Teckenförklaring, se figur 4. 
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Figur 8. Detalj ur figur 3: Det mellersta delområdet med turbinpositionerna 25-26 och 28-50, 

etableringsplatser och tillfartsvägar. Teckenförklaring, se figur 4. 
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Figur 9. Detalj ur figur 3: Det norra delområdet med turbinpositionerna 51-61 och 63-65, etableringsplats 

och tillfartsvägar. Teckenförklaring, se figur 4. 
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Figur 10. Detalj ur figur 3: Planerad tillfartsväg (alternativ räddningsväg) mellan delområde 3 och 

delområde 4. Teckenförklaring, se figur 4. 

 

Resultatet av det arkeologiska fältarbetet redovisades efter hand till vindkraftsprojektets 

kontaktpersoner. Vindparkslayouten justerades i liten omfattning under fältarbetets gång, 

bland annat för att undvika vägdragningar där fornminnen hade hittats. Samtliga ursprung-

liga planerade positioner och stråk kontrollerades i fält, och därtill kontrollerades upp-

daterade stråk och positioner som blev kända vid fältarbetet.   

 

Efter avslutat fältarbete gjordes ytterligare smärre justeringar i layouten. Dessa var av 

sådan liten omfattning och inom ramen för kontrollerade stråk att kompletterande fält-

arbete inte bedöms behövligt. Det innebär att alla positioner enligt den uppdaterade 

layouten (figur 11, figur 12a, figur 12b, figur 13, figur 14, figur 15 och figur 16) bedöms 

som tillräckligt väl kontrollerade i ett arkeologiskt utredningssteg 1.    
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Figur 11. Vindkraftslayout med mindre justeringar jämfört med figur 3. Alla justeringar utom den flyttade 

tubinpositionen 5 ligger inom de fornminnesinventerade ”boxarna”. Uppförstorade detaljkartor redovisas i 

figur 12, figur 13, figur 14, figur 15 och figur 16. Kartan tillhandahålls av Mia Bergström 2019-10-23. 
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Figur 12a. Detalj ur figur 11: Turbinpositionerna 5 och 7 har flyttats jämfört med figur 5.  

Både de tidigare och de nya positionerna med tillfartsvägar kontrollerades vid fältarbetet. 

 

 
Figur 12b. Turbinposition 5 med ny plats (5new) jämfört med figur 12a (5old). Vid fältarbetet  

kontrollerades positionen 5old och en areal med 100 meters radie från mittpunkten. 5new ligger  

i den kontrollerade ytan. Kartan tillhandahålls av Mia Bergström 2020-02-03. 
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Figur 13. Detalj ur figur 11: Planerad ny tillfartsväg (gulmarkerad) har tillkommit  

i jämförelse med figur 6. Den nya vägsträckningen kontrollerades vid det arkeologiska fältarbetet.   

 

 
Figur 14. Detalj ur figur 11: Vid en jämförelse med figur 3 har turbinpositionerna 13 och 15 flyttats något, 

liksom tillfartsvägen till nr 19. Dessa justeringar blev kända efter det arkeologiska fältarbetet, som har 

kontrollerat planerade vägstråk intill de nya positionerna. Förnyad särskild kontroll av de justerade 

positionerna bedöms inte nödvändiga. 
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Figur 15. Detalj ur figur 11: Justeringar har gjorts av vägstråk till turbinpositionerna 29 och 31 jämfört med 

figur 8. Dessa nya vägstråk har kontrollerats vid det arkeologiska fältarbetet. 

 

 
Figur 16. Detalj ur figur 11: Planerad ny tillfartsväg (ljusblå) har tillkommit i jämförelse med figur 9. Den 

bedöms tillräckligt kontrollerad vid det arkeologiska fältarbetet. 
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Rapportering 
Denna rapports utformning följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska 

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

 

Fältarbetet utfördes i en första omgång 2019-09-23–2019-09-30 med fulltalig arkeologisk 

bemanning under arbetsveckan. I samband med det gjordes underhandsrapportering vid 

några tillfällen per telefon, e-post och även i fält. En mer komplett resultatsammanställning 

– objekttabeller, illustrationskartor och shapefiler med registrerade fornminnesobjekt – 

levererades till Mia Bergström, Torbjörn Ros och Robert Kalcik 2019-10-01. Efter ett 

kompletterande fältarbete 2019-10-18 gjordes en ny leverans 2019-10-22 till samma 

mottagare, nu med kompletterat innehåll i objekttabeller, översiktskarta och shapefiler. I 

samband med skrivandet av denna slutrapport i januari 2020 har dessa delvis preliminära 

rapporteringar analyserats och korrekturlästs med följd att några mindre justeringar har 

gjorts. Dessa har infogats i denna slutrapport. 

 

Rapportering till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) gjordes 2020-01-13. 

 

 

Syfte   
Uppdraget ska resultera i en arkeologisk bedömning och utredning av god kvalitet som ska 

vara vägledande för vindkraftsföretagets planering och ligga till grund för länsstyrelsens 

handläggning. 

 

Syftet var i fält att undersöka om fornminnen förekommer i inventeringsområdet, möjliga 

att identifiera vid fornminnesinventering och ett utredningssteg 1, att beskriva före-

kommande fornminnen samt att ge underlag till en bedömning av behov av eventuell 

fördjupning i ett steg utredningssteg 2. Frågan om ett steg 2 ska tas vidare till Läns-

styrelsen Västernorrland för slutlig bedömning av inriktning och omfattning av ett 

eventuellt steg 2. Fornminnesinventeringen och steg 1-utredningen ska 

 

 klargöra områdets användning under förhistorisk och historisk tid 

 undersöka om fornminnen som enligt Fornsök inte var kända före utredningen kan 

identifieras 

 redovisa skick och status för berörda fornminnen (fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar) enligt KML och Riksantikvarieämbetets riktlinjer för 

beskrivningar och antikvariska bedömningar  

 redovisa positioner för fornminnen med handhållen GPS 

 registrera fornminnen i Fornreg 

 analysera eventuella behov av fortsatt arkeologisk utredning i steg 2 

 

 

Metod och genomförande 
Fältarbetet utfördes med gängse metoder vid arkeologiska inventeringar och utredningar.  

Täckningsgraden som valdes, dvs. hur stor areal som bedömdes per arbetsdag i fält, an-

passades i första hand till styrdokument för fornminnesinventering av planerade vindparker 

(Länsstyrelsen Västernorrland u.å.), men även till gjorda kulturmiljöanalyser över Stor-

Fuskberget och Stor-Skälsjön (Klang 2012a och 2012b). Länsstyrelsens styrdokument 

anger att arkivstudier ska genomförs som fältförberedelser, att fornminnen (både lämningar 
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på marken och platser med traditioner, särskilda ortnamn m.m.) ska redovisas vid fält-

arbetet, att utredning och inventering ska genomföras i hela områden (inte bara platser som 

direkt berörs av turbinpositioner, vägar och övrig infrastruktur) i en takt av högst 1,5-2 km
2
 

per dag, att arbetet ska ledas av godkänd platsledare enligt Riksantikvarieämbetets krav, att 

principer för antikvariska bedömningar ska redovisas och att rapportering ska göras med 

shapefiler och objekttabell preliminärt i direkt anslutning till fältarbetets avslutning och 

definitivt i slutrapport samt till KMR.  

 

Alla länsstyrelsens krav har tillgodosetts. De har kombinerats med slutsatser i kulturmiljö-

analyserna, som hade bedömt kulturmiljövärden och förutsättningar för arkeologiska 

utredningar i de aktuella områdena år 2011. Med ledning av platsbesök gjordes då 

bedömningen att arkeologiska utredningar i första hand bör göras i utvalda stråk och på 

platser med fornminnesindikationer där markingrepp planeras, d.v.s. inte inom sådana 

större arealer som generellt förordas i länsstyrelsens dokument enligt ovan. Efter 

resonemang med Peter Persson, Länsstyrelsen Västernorrland, blev slutsatsen i detta 

projekt att areell fornminnesinventering skulle göras inom hela vindparksområdet enligt 

kartan figur 3 och att specifik arkeologisk utredning skulle göras vid planerade turbin- och 

etableringsplatser samt utmed planerade vägstråk och elledningar. Täckningsgraden skulle 

anpassas till dessa förutsättningar och landskapets karaktär. 

 

Arbetet inleddes med förberedande käll- och arkivstudier. Förutom genomgång av kända 

fornminnen och laserskannade terrängskuggningskartor i Riksantikvarieämbetets digitala 

fornminnesregister (Fornsök) omfattade förberedelserna genomgång av bland annat:  

 

 Skogsstyrelsens inventeringsprojekt Skog & Historia   

 geologiska kartor enligt SGU 

 historiska kartor i Lantmäteriets digitala arkiv 

 fyndmaterial vid Statens Historiska Museum i Stockholm och Västernorrlands 

museums webbsöktjänst 

 relevant litteratur och relevanta rapporter  

 

Förutom terrängavvikelser som identifierades vid egen genomgång av laserskannade 

terrängkuggningskartor, värda att kontrollera vid fältarbetet, tillhandahölls även anomalier 

i höjddata av länsstyrelsen (Persson 2019). Samtliga anomalier som kunde identifieras i de 

laserskannade kartorna i vindparksområdet kontrollerades vid fältarbetet. 

 

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

fältarbetet och planering i övrigt genomfördes. Fältarbetet inleddes därefter med inriktning 

att alla planerade och breddade vägar inklusive etableringsplatser följdes och kontrollera-

des, och att alla planerade turbinpositionen kontrollerades så noga som bedömdes be-

hövligt i fältsituationen inom en yta med en radie 100 m från mittpunkterna. Det betyder 

att ca 3,14 hektar bedömdes för tubinpositionerna. Denna större areal än vad som behövs 

för turbinplatsernas markanspråk kontrollerades för att möjliggöra smärre justeringar av de 

exakta platserna vid den pågående layoutplaneringen av vindkraftsföretaget. 

 

Förutom denna inriktning på platser med planerade markingrepp gjordes också selektiv 

inventering inom vindparksområdena i övrigt enligt figur 3. Förutom kontroll att anomalier 

enligt laserdata gjordes även selektiv inventering i terrängavsnitt som i fältsituationen 

bedömdes värda att kontrolleras, t.ex. stråk vid myrkanter där härdar skulle kunna finnas. 
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Rutiner enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar för uppdragsarkeologi följdes vid 

registrering, beskrivning och bedömning av fornminnen. Kontakt togs med sagespersoner 

som bedömdes ha viktig information om fornminnen i utredningsområdet (främst jägare 

och företrädare för markägaren SCA).  

 

Fornminnen (dvs. fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar), registrerades och 

bedömdes antikvariskt. Koordinatsättning gjordes med handhållen GPS. Jordsond (och i 

undantagsfall spade) användes för att bedöma jordlager och om stenar under/i markytan 

kunde tillhöra fornlämning. Marken återställdes till ursprungligt skick efter grävingrepp. 

Fotodokumentation utfördes. 

 

Där fornminnen redan fanns registrerade utanför, men i nära anslutning till inventerings-

området, kontrollerades om objekten hade korrekta positioner och om fler lämningar kunde 

identifieras av betydelse för vindkraftsprojektets planering. Ingen systematisk kontroll 

gjordes i övrigt utanför inventeringsområdet.   

  

Rapporteringen utformas så att länsstyrelsen kan göra en bedömning av påverkan på 

kulturarvet och för att besluta om eventuella nödvändiga tillstånd och beslut enligt KML. 

De principer som legat till grund för de antikvariska bedömningarna i utredningen redo-

visas. Eventuella skyddsåtgärder för att bevara fornminnen föreslås och beskrivs. Ingen 

särskild fyndstrategi upprättades eftersom eventuella påträffade föremål i marken i första 

hand skulle ligga kvar och möjligen tas till vara senare i den arkeologiska processen.   

  

 

Fornminnesmiljö 
Den kända fornminnesmiljön enligt Fornsök före och efter det arkeologiska fältarbetet 

2019 framgår av figur 17. Flertalet av redovisade objekt i inventeringsområdet är tillförda 

vid fältarbetet – endast två objekt, en plats med tradition och en fäbod, var kända i Fornsök 

före fältarbetet, varav fäboden på gränsen till inventeringsområdet och huvudsakligen 

utanför. I övrigt visar kartan fornminnesplatser som var kända i omgivningarna före 

fältarbetet. Sammantaget ges en karaktäristisk bild av hur fornminnen fördelar sig i denna 

del av landet. 

 

Platser med fornminnen på figur 17 redovisas 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 fornlämningar. De gråa saknar 

antikvarisk bedömning eller är borttagna fornminnen. Fornminnesplatserna finns beskrivna 

i Fornsök, där det framgår när och i vilket sammanhang registreringen och den antikvariska 

bedömningen gjordes. 

 

Vindparkens delområden var avgränsade så att tidigare kända fornminnesplatser enligt 

Fornsök i allt väsentligt förekommer utanför vindparksområdet. Fornlämningar utanför 

vindparksområdet förekommer främst i dalgångsstråk vid sjöar och åar och utgörs främst 

av förhistoriska boplatslämningar och fångstgropar. De övriga kulturhistoriska 

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

torp, fäbodar och timmerhuggarläger samt kolbottnar, tjärdalar, kalkugn, gruvhål, 

dammvallar m.m.   

 

Man kan notera att t.ex. härdar av samisk karaktär och forngravar saknades enligt Fornsök 

på figur 17 före fältarbetet. Det gråa objekt som redovisas väster om Slättmon är en plats 
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för ett gruvhål efter att man på 1930-talet letade efter guld med hjälp av slagruta. Gruvhålet 

förstördes vid vägbygge (Fornsök L1936:6468). 

 

Fornminnesplatser som antecknats vid Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia men inte 

hade kvalitetssäkrats av behörig arkeolog vid fältarbetets inledning redovisas på figur 18. 

De som berör inventeringsområdet utgörs enligt Skog & Historia av en fäbodstig, ett gruv-

hål, en dammvall, en kolbotten och några husgrunder efter skogshuggarläger eller fäbodar. 

 

Utanför inventeringsområdet har bland annat husgrunder, kolbottnar, dammvallar, ganska 

många gruvhål och en ”grav, endast en liten fördjupning i hallonbuskarna” (Skog & 

Historia ObjektID: 3032867) antecknats i området figur 18, således utan att vara kvalitets-

säkrade.   

 

 
Figur 17. Kända fornminnesplatser enligt Fornsök 2020-01-14, dvs. efter fältarbetet. Fornminnen 

förekommer främst i dalgångar och endast glest spridda i högre terränglägen mellan dalgångarna. 

Bearbetning: Niklas Groop. Bakgrundsarta: Copyright© Lantmäteriet.   
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Figur 18. Kända fornminnesplatser enligt Skog & Historia 2019-06-05, ej kvalitetsgranskade. Bearbetning: 

Niklas Groop. Underlagskarta: Skogsstyrelsen. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 
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Naturgeografiska förutsättningar 

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

(figur 19). Teoretiskt sett innebär det att en mycket gammal stenåldersbosättning kan ha 

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

drastiskt. 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 åter-

finns ca 250 m över havet (figur 20). 

 

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

Slättmon av postglacial sand/grus, isälvssediment, lera torv och morän (figur 20), varav det 

mesta utanför marker aktuella för vindkraftprojektet. I de kuperade mer höglänta vind-

parksområdena saknas sådan jordartsvariation som i dalgången. Där dominerar morän, torv 

och berg i dagen (figur 21).  

 

 
Figur 19. 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 vindkraftsområdet. 

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

Underlagskarta © Lantmäteriet.  
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Figur 20. 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. 

  
 

Jordarterna ovanför HK har inte utsatts för vågornas verksamhet vid landhöjningen. Sand 

och finsediment har inte svallats ur och sedimenterat i lugnvatten såsom vid Slättmon. Fin-

sediment har blivit kvar ovan HK i moränmarken utan att omfördelas. För fornminnes-

inventering ger jordarterna goda ledtrådar till var fornminnen av olika slag kan före-

komma. Ofta skapar sandmarker och sandig moränmark de bästa förutsättningarna för 

fornminnen, företrädesvis i samband med vattenstråk som t.ex. vid Slättmon. 
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Figur 21. Jordarter i den planerade vindparken består av morän (gråblått), torv (brunt) och berg (rött). Ett 

område med svallsediment, grus, finns mellan Skälaberget och Slättmon. Kartbearbetning utredning-

sområdet: Niklas Groop 2019. Underlagskarta: SGU Kartvisaren jordarter 1:200 000 Västernorrland. 
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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. Den 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 med Bosse Jönsson och 

Kalle Måhl som platsledare (Magnusson 1988). År 1989 var Gerhard Flink platsledare i 

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). Bosse Jönsson var 

platsledare i området med Stor-Skälsjön, assisterad av David Loeffler (Fornsök).  

 

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 4,5 km
2
 per arbetsdag 1994.  

 

Täckningsgraderna ger tydliga indikationer på att ambitionsnivån var betydligt högre 1988 

och 1989 än 1994. Nya markområden valdes ut dagligen av arkeologerna för terräng-

rekognoscering, samtidigt som andra markområden valdes bort. Prioriteringar gjordes 

utifrån tidigare anteckningar, ortsbefolkningens tips, aktuellt kunskapsläge inom arkeologi, 

aktuella riktlinjer för fornminnesinventering och inventerarens egna analytiska förmåga. 

Till stor del kom inventeringen av dessa skäl att koncentreras till utvalda stråk i landskapet, 

särskilt dalgångar. Höjdområden får förmodas ha kontrollerats betydligt mer översiktligt, 

till stora delar så översiktligt att vissa markområden valdes bort helt. Lägesbestämningar 

gjordes manuellt på ortofotokartor - GPS började användas först senare under 1990-talet. 

Oftast är inprickningarna tillräckligt korrekta på kartorna men det kan inträffa att läget 

blivit fel. De antikvariska bedömningarna följde sin tids lagstiftning och rutiner, som 

därefter ändrats utan att uppdateringar generellt gjorts i Fornsök.   

 

Vissa typer av fornminnen, som kolbottnar, ingick inte i inventeringsarbetet eftersom 

fornlämningar enligt dåtidens fornlämningsbegrepp prioriterades och övriga kultur-

historiska lämningar registrerades om särskilda skäl motiverade det. Sådana skäl kunde 

vara att fornminnen hade namn som redovisades på den ekonomiska kartan eller att de 

hade egenskaper som gjorde att man kunde anta att de i en nära framtid skulle komma att 

ges ändrad status från övriga kulturhistoriska lämningar till fornlämningar. Det kan också 
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ha inträffat att objekt togs med vid inventeringen för att de hittades och tid fanns att 

registrera dem, således utan att kategorin eftersöktes systematiskt.  

 

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). Projektets syfte var att registrera okända fornlämningar och övriga kultur-

historiska lämningar i produktiv skogsmark, informera om regler och lämplig hänsyn till 

kulturlämningar i samband med skogsbruk samt öka medvetenheten om skogens kulturarv 

hos ortsbor, markägare och andra aktörer inom skogsnäringen och kommunerna. Arbetet 

utfördes i huvudsak som arbetsmarknadsåtgärd med lokalt anvisad arbetskraft. Det är något 

oklart vilka arealer som inventerades och vilka som valdes bort vid fältarbetet, men figur 

18 visar att projektet har registrerat lämningar på ett stort antal platser kring Stor-Skälsjön.  

 

Resultatet av Skog & Historia-inventeringarna redovisades i Skogsstyrelsens databas 

Kotten och på Skogsstyrelsens webbsidor ”Skogens pärlor”. Arbete med att överföra 

redovisningen till Fornsök genom kvalitetssäkring och granskningsinsatser av antikvariskt 

sakkunniga arkeologer har tagit lång tid och har inte kunnat slutföras på grund av det 

mycket stora antal fornminnen som blev nyregistrerade inom Skog & Historia. Några få 

platser som inventerades fram av Skog & Historia kring Stor-Skälsjön har kvalitets-

granskats i början 2000-talet, när projektet pågick. Dessa har således överförts till Fornsök. 

 

Arkeologiska utredningar och övriga fältarbeten 

Utöver Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens inventeringar har mer noggranna 

arkeologiska utredningar utförts i samband med planering för nya markanspråk. Resultat 

från dessa utredningar har oftast tillförts Fornsök. En sådan utredning gjordes av Knaton 

AB för en planerad kraftledning mellan Nysäter och Stor-Skälssjön (Nilsson 2014). 

Utredningsområdet för den planerade kraftledningen följde den befintliga kraftledningen 

väster om Stor-Fuskberget förutom vid södra änden av Stor-Skälsjön (figur 22), där 

utredningsområdet delvis sammanfaller med den elledning som planeras (jfr med figur 6). 

Två fångstgropar vid Stor-Skälsjön hittades vid utredningen, vilka tillförts KMR.   

 

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.   

  

   
Figur 22a och 22b. Utredningsområde och resultat för Knaton AB år 2014 vid Stor-Fuskberget och Stor-

Skälsjön. Efter Nilsson 2014 s 10 och s 18.  
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KMR, Fornsök och KML 

Riksantikvarieämbetets digitala kulturmiljöregister (KMR) redovisar kända fornminnen, 

d.v.s. främst fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, men även fynd-

platser för enskilda föremål, vissa naturbildningar, uppgifter om borttagna forn-

minnen, platser med tradition och även, i undantagsfall, ett speciellt urval byggnader. 

Dessa platser kan man läsa om i Fornsök.   

 

Fornminnesregister fördes tidigare sockenvis med löpnummer per socken, t.ex. ”Ljustorp 

54:1”. Det nya KMR har nya ID för objekten i en gemensam nummerserie för hela landet, 

men de gamla sockenbaserade ID-numren för objekten är fortfarande kvar i KMR och är 

sökbara parallellt med de nya ID-numren. 

 

För fornlämningar gäller kulturmiljölagen (KML) från 2014. Lagen fastslår att alla forn-

lämningar 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 skydds-

område runt omkring varje fornlämning har samma lagskydd som själva fornlämningen. 

Skyddsområden fastställs av länsstyrelsen. Till länsstyrelsen ansöker man om tillstånd att 

använda mark där fornlämningar berörs eller kan komma att beröras vid exploatering. Till-

stånd 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.   

 

De övriga kulturhistoriska lämningarna har enligt dagens praxis inte lagskydd som forn-

lämningar. Ingrepp i dessa lämningar eller i deras närhet är därmed inte tillståndspliktiga 

enligt KML oavsett hur det kulturhistoriska värdet bedöms. Dock anger portalparagrafen i 

KML att största möjliga hänsyn ska visas de övriga kulturhistoriska lämningarna, vilket 

även anges i t.ex. skogsvårdslagens och väglagens hänsynsparagrafer. Man kan förmoda att 

övriga kulturhistoriska lämningar i viss utsträckning kan komma att bedömas som forn-

lämningar i framtiden och då få ett starkare lagskydd. Vid exploateringsplanering är det i 

regel lämpligt att beakta alla fornminnen som har registrerats. Om möjligt bör såväl forn-

lämningars som övriga kulturhistoriska lämningars kulturhistoriska värde bedömas, för att i 

första hand undersöka förutsättningarna att bevara eller, om det inte är möjligt, dokumentera 

på lämpligt sätt för att tillvarata kunskapsvärden före borttagande. Om lämningar eller deras 

närmiljö tas bort kan viktiga kunskapsvärden tillvaratas, men knappast upplevelsevärden 

eller bruksvärden knutna till fornminnet eller fornminnesplatsen i fråga.  

 

I KMR förekommer också att fornminnen bedöms antikvariskt som möjliga fornlämningar. 

Med det menas att det vid registreringstillfället i fält inte kunde avgöras om fornminnet i 

fråga är fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning eller naturbildning, eller att nya regler i 

kulturmiljölagen från 2014 gör att en ny bedömning fornlämning kan bli aktuell för objekt 

som enligt den tidigare kulturminneslagen sällan eller aldrig fick fornlämningsstatus. Vid 

behov görs en särskild utredning för att fastställa fornlämningsstatusfrågan för de ”möjliga 

fornlämningarna”. Vanligen innebär det ett fördjupat fältarbete med hjälp av grävning i 

marken eller i det svårbedömda objektet i ett utredningssteg 2 för att t.ex. avgöra om en grop 

eller en stensamling är naturbildad, fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. 

Alternativt kan en ombedömning göras av nya riktlinjer kopplade till den nya kulturmiljö-

lagen och framväxande praxis.  

 

Enligt de nya reglerna i KML är en lämning som tillkommit före år 1850 fornlämning, om 

den uppfyller tre s.k. rekvisit; att den tillkommit av människors verksamhet, att den är 

varaktigt övergiven och att den speglar brukningssätt, traditioner eller tekniker som inte 
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förekommer i dagens läge. Lämningar som tillkommit 1850 och senare bedöms generellt 

som övriga kulturhistoriska lämningar, men kan av länsstyrelsen i speciella fall forn-

lämningsförklaras genom särskilda beslut.  

 

Regeln i KMR om tillkomst före år 1850 skapar problem för antikvariska bedömningar av 

fornminnen från 1800-talet, vilka i flera fall inte kan lösas i ett utredningssteg 2. I de fallen 

kan rekommendationer av Riksantikvarieämbetet avgöra den antikvariska bedömningen 

(Riksantikvarieämbetet 2014a, 2014b, 2015 och 2018). 

 

 

Den arkeologiska utredningen 

Resultat av fältförberedelserna 
Kända fornminnen enligt Fornsök och Skog & Historia före fältarbetet 2019 har redovisats 

ovan.   

 

Den kontroll som gjordes av eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska museum och 

Västernorrlands webbsöktjänst resulterade i att inga kända forntida föremål har tillvaratagits 

i inventeringsområdet.   

 

Ca 50 indikationer i behov att kontrolleras i fält identifierades på laserscannade kartor.  

 

Vid kontroll av kartor framtagna av SCA ur deras databas med fornminnen framkom inga 

andra fornminnesplatser i vindparksområdet än de som är kända i Fornsök och Skog & 

Historia (Henschel 2019). 

 

Inga speciella objekt av intresse för fornminnesinventering i inventeringsområdet 

identifierades på historiska kartor på Lantmäteriets webbsida. Endast ett fåtal historiska 

kartor från 1800-talet och tidigare kunde hittas över inventeringsområdet; avvittringskartor 

och över Bredsjön en laga skifteskarta från 1857 och en storskifteskarta från 1780.    

 

På ekonomiska kartor från 1964-65 förekommer några ortnamn av intresse, företrädesvis i 

omgivningarna men i några fall i inventeringsområdet, t.ex. Lappberget, Lappåsmyran, 

Koppargruvmyran, Storsvedjan, Rågsvedjeknippen, Lövsjösvedjan, Ljusbromyran, 

Kallkällmyran, Ladmyran, Flakamyran och Tolvmansbodarna. Dessa signalerar samisk 

närvaro och utmarksaktiviteter m.m. att kontrollera vid fältarbetet.  

 

Därtill förekommer stigar, bland annat fäbodstigar, på de ekonomiska kartorna. Sådana är 

även omnämnda i hembygdslitteraturen för Ljustorps socken (Ljustorps hembygdsförening 

u.å 1), men inte i vindparksområdet i Lidens socken (Viksten & Åslin 2011). 

 

Skälgården vid Stor-Skälsjön ca 1 km väster om den planerade vindparken, har en intressant 

historia som gård med några kor redan på 1640-talet (Viksten & Åslin 2011 s 30). Gården 

ska liksom flera andra bosättningar i närområdet ha koloniserats av finnar (a.a. s 62, Wedin 

2007). Skälgårdens husdjur och svedjebruk i omgivande skogar innebär att skogen österut, 

med vindparken, har använts sedan 1600-talet i samband med jakt, fiske, myrslåtter, svedje-

odlingar m.m. Inga fäbodar tillhöriga Skälgården är omnämnda i hembygdslitteraturen, men 

landskapetets karaktär med begränsad inägomark och omfattande skogsmarker lämpliga för 

kreaturensbete gör att sådana bör ha funnits. I skogsmarker till byn Bredsjön, också med 

ursprung som finnbebyggelse på 1600-talet (Ljustorps hembygdsförening 1998), är flera 
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fäbodplatser omnämnda i litteraturen (Ljustorps hembygdsförening u.å. 1), varav Tolv-

mannabodarna i anslutning till vindparken, och övriga inom andra delar av byns utmarker. 

  

Förutom stigar och namn gav genomgången av relevant litteratur och rapporter inga 

speciella upplysningar om fornminnesobjekt i inventeringsområdena. Kolningsbehov till 

Lagfors bruk omnämns utan att specifika platser med kolbottnar i inventeringsområdena har 

pekats ut (Ljustorps hembygdsförening 1997). 

 

Uppteckningar om samer i Medelpad och samers vandringsleder från fjällen genom 

inlandet ner till kusten finns i arkeologiska belägg från 1700-talet och senare (Ericson 

2000, Ericson 2002, Ericson 2004, Persson 2018 s 358). Påtagliga minnen från samers 

renskötsel med anknytning till vindparksområdet är namnindikationer och berättelser från 

senare tider (Ljustorps hembygdsförening u.å.2 s 16f och Viksten & Åslin 2011 s 170).  

 

I socknarna fanns även så kallade sockenlappar, som kunde vara renägare i liten skala men 

främst livnärde sig på jakt, fiske eller som anställda i bondbygden för bland annat slakt och 

kastrering av djur (Ljustorps hembygdsförening u.å.2 s 36). Samer som är omtalade från 

senare tid har främst bott i den bofasta befolkningens byggnader, i bagarstugor eller andra 

hus (a.a.). Inga visten med kåtor i vindparksområdet har noterats i hembygdslitteraturen.  

Längre norrut, utanför inventeringsområdet, ska en kåta ha använts utmed flyttleden när 

man inte hann fram till bebyggelsen utan fick slå nattläger i skogen (Ljustorps hembygds-

förening u.å.2 s 18). 

 

Resultat av fältarbetet  
Vid fältarbetet identifierades och registrerades 23 fornminneslokaler med sammanlagt ca 

65 objekt; två fångstgropar, en förvaringsanläggning, en fäbod med husgrunder, stenmurar 

och odlingsrösen, ett skogsarbetarläger eller fäbodområde med husgrunder, en härd, några 

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

med diken, fyra bläckningar, en kolbotten, en vattentäkt, en upprest sten, två täktgropar, en 

fossil åker, en färdväg och en brukningsväg. Dessa lokaler redovisas i Tabell 1 (Ljustorps 

socken) och Tabell 2 (Lidens socken), Timrå respektive Sundvalls kommuner. Inga forn-

fynd aktuella för tillvaratagande påträffades, endast sentida föremål vid husgrunder. 

 

Redovisningen av lokaler, terminologi, lämningstyper och antikvariska bedömningar enligt 

Tabell 1 och Tabell 2 följer KML samt aktuella anvisningar och rekommendationer (Riks-

antikvarieämbetet 2014a, 2014b, 2015 och 2018). I Bilaga 1 och Bilaga 2 görs mer 

utförliga redovisningar med beskrivningar och fotobilder.   

 

Nedan redovisas illustrationskartor med de registrerade lokalerna inklusive kommentarer 

kring fältarbetet och antikvariska bedömningar. Figur 23 redovisar en gemensam tecken-

förklaring till kartorna figur 24, figur, 25, figur 26, figur 27 och figur 28 på följande sidor.  

 

 
Figur 23. Teckenförklaring till figur 24, figur, 25, figur 26, figur 27 och figur 28. 



31 

 

 

 
Figur 24. Redovisning av registrerade fornminnen i inventeringsområdet Stor-Fuskberget. Kartan 

tillhandahållen av Mia Bergström. Bearbetning Niklas Groop. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

En tidigare registrerad fångstgrop (Fornsök L1936:5963) utanför inventeringsområdet 

besöktes för att se om den var korrekt positionsbestämd och om den kunde vara del i ett 

system med flera fångstgropar in i inventeringsområdet. Det visade sig att gropen var 

korrekt lägesangiven. Troligen är den en forntida förvaringsgrop och inte en fångstgrop 

(LK2019:51). Tolkningen av funktionen är osäker, men det råder inga tvivel om att gropen 

är en gammal fornlämning. 

 

Endast ett tidigare okänt fornminnesobjekt kunde identifieras, ett grävt dike med en möjlig 

dammvall (LK2019:52). Samtliga (ett 10-tal) kontrollerade indikationer på laserskannade 

kartor visade sig vara naturbildningar. 

 

På Stor-Fuskbergets krön markeras en triangelpunkt med en fixpunkt i en ristad triangel 

intill en mindre rösning. Denna plats registrerades inte eftersom den inte räknas som 

fornminne.  

 

Inga registrerade lämningar i inventeringsområdet Stor-Fuskberget kommer i konflikt med 

planerad vindparkslayout så som den var känd vid fältarbetet. 
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Figur 25. Redovisning av registrerade fornminnen i inventeringsområdet Dammknulen. Kartan 

tillhandahållen av Mia Bergström. Bearbetning Niklas Groop. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

Inventeringsområdet med Dammknulen, en planerad elledning på södra delen av Tjärn-

myrberget och över Lappberget, en ny samt en befintlig väg mellan Dammknulen och 

landsvägen genom Slättmon framstår som det arkeologiskt mest intressanta delen av vind-

parksområdet. Hit gick en havsvik in för ca 10 000 år sedan då inlandsisen just hade 

lämnat området (figur 19). Det innebär att det finns en teoretisk topografisk möjlighet för 

en mycket gammal stenåldersboplats i ett skyddat läge inne i havsviken. Om en sådan kan 

hittas här skulle det vara en arkeologisk sensation eftersom så gamla bosättningar ännu inte 

hittats i regionen. De äldsta kända i länet är ca 2 000 år yngre (Persson 2018 s 26).  

 

Sannolikheten för att en boplats kan finnas inne i denna havsvik är mycket liten, och ännu 

mindre i det smala stråk som berörs av vindkraftsprojektet. Det markanspråk som berörs 

består av en befintlig och en nyplanerad väg (figur 25) i ett sandområde (figur 20). En 

nyplanerad väg genom sandig mark skulle här kunna undersökas mer i ett arkeologiskt 

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

Alternativt skulle antikvarisk schaktkontroll kunna göras vid vägbygget eller så är 

slutsatsen att sannolikheten för fornlämning här är så försumbar att ett utredningssteg 2 

inte behövs. Frågan bör avgöras av länsstyrelsen. 

 

Vid fältarbetet registrerades en tidigare okänd härd (LK2019:62) i detta sandområde. Den 

är svårbedömd och bör undersökas närmare i ett utredningssteg 2, om marken med härden 

behöver användas i vindkraftsprojektet.  

 

I övrigt kontrollerades tre objekt kända i Skog & Historia, en kolbotten (GF2019:06), en 

dammvall (GF2019:03) och en husgrund (GF2019:04). Bebyggelselämningar efter tips 

från en sagesperson ”i området ganska nära Dammknulen” (LK2019:59) visade sig vara 

komplicerade med omgivande svårbedömd fossil åkermark. Inga av dessa övriga lokaler 

visade sig beröras av den kända vindparkslayouten.  
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Figur 26. Redovisning av registrerade fornminnen i det östra inventeringsområdet. Kartan tillhandahållen 

av Mia Bergström. Bearbetning Niklas Groop. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

I det östliga inventeringsområdet fanns fem tidigare kända objekt, varav två registrerade i 

Fornsök och tre antecknade i Skog & Historia. Dessa kontrollerades och därtill 

registrerades ytterligare en lokal (GF2019:5).  

 

En av de tidigare kända lokalerna i Fornsök (GF2019:1 på figur 26), en fäbod, fick ny 

utbredning, preciserat innehåll och ny bedömning (fornlämning). Den nya utbredningen 

gjorde att lokalen kom närmare planerade markanspråk för vindkraftsprojektet, men inte så 

nära att fornlämningen berörs. Den andra tidigare kända lokalen i Fornsök (GF2019:2), en 

plats med tradition, visade sig vara förändrad av markberedning. Inga stigar eller 

lämningar kunde iakttas. Inga lämningar hade heller iakttagits tidigare vid denna plats, 

registrerad som samlingsplats för män med intresse att besöka fäbodjäntor. 

 

En av Skog & Historia-lokalerna, en fäbodstig, var antecknad huvudsakligen utanför 

inventeringsområdet. Inga övergivna lämningar efter denna registrerades i inventerings-

området. De övriga två Skog & Historia-lokalerna, antecknade som ett gruvhål (GF2019:7) 

och en husgrund (LK2019:58), registrerades och kunde förtydligas. ”Gruvhålet” saknade 

lämningar typiska för gruvhål och kunde förklaras av en sagesperson som ett sprängt 

vattenhål på 1970- eller 1980-talet för älgar. Namnet på ekonomiska kartan för myren med 

vattenhålet, ”Koppargruvmyran”, fick ingen förklaring vid fältarbetet. Men det kan fastslås 

att vattenhålet inte kan ha med en koppargruva att göra. Husgrunden (LK2019:58) var 

svårbedömd genom otydlig morfologi och skadad mark intill av skogstraktorspår, men 

kunde fastställas genom en mindre provgrävning med spade.   

 

Den nyregistrerade lokalen består av bläckningar på aspar (GF2019:05) på gammal 

svedjemark som ska ha haft lövhässjor i början av 1900-talet. 

 

Av lokalerna i det östra inventeringsområdet bör åtgärder särskilt vidtas för att husgrunden 

LK2019:58 bevaras. Övriga fornminneslokaler berörs inte eller bedöms sakna sådana 

egenskaper som motiverar särskilda åtgärder i samband med vindkraftsprojektet. 
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Figur 27. Redovisning av registrerade fornminnen i det mellersta inventeringsområdet. Kartan 

tillhandahållen av Mia Bergström. Bearbetning Niklas Groop. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

I det mellersta inventeringsområdet fanns ett tidigare känt objekt, en husgrund antecknad i 

Skog & Historia i närheten av en tillfartsväg (LK2019:61). Därtill hittades en tidigare 

okänd husgrund (LK2019:55), täktgropar som inte ska förväxlas med fornlämningar 

(LK2019:54) och en upprest sten (LK2019:53). Den uppresta stenen, i ett stenröse, var det 

enda av ett 50-tal kontrollerade anomalier enligt kartlaserdata som registrerades – övriga 

var naturbildningar utan intresse för fornminnesregistrering. 

 

Husgrunden LK2019:61 ligger så långt från den närliggande tillfartsvägen att den inte 

berörs av vägen, men kan möjligen hotas av en etableringsplats och en pågående 

intilliggande bergtäkt (figur 8).  

 

Husgrunden LK2019:55 registrerades några få meter från en planerad turbinposition i det 

tillhörande område som behövs för att sätta upp vindkraftverket. Layouten ändrades av 

denna anledning i syfte att husgrunden ska kunna bevaras.  

 

Det bör säkerställas att de registrerade husgrunderna blir bevarade, om möjligt helst med 

några meters skyddszon.  
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Figur 28. Redovisning av registrerade fornminnen i det nordligaste inventeringsområdet. Kartan 

tillhandahållen av Mia Bergström. Bearbetning Niklas Groop. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

I det nordliga inventeringsområdet fanns två tidigare kända objekt med husgrunder 

antecknade i Skog & Historia (EH2019:7 och LK2019:60). Därtill hittades ytterligare tre 

lokaler, varav två övergivna vägar (EH2019:6 och EH2019:8) och en plats med tidigare 

odlingsmark (EH2019:5). 

 

Den ena husgrundslokalen, EH2019:7, skogshuggarläger enligt Skog & Historia, har 

förutom 1-3 diffusa husgrunder även några små gropar av oklar karaktär, möjligen källar-

gropar som kan vara äldre. Detta skoghuggarläger skulle tidigare kunnat ha varit fäbod. 

Lokalen bedöms inte som fastställd fornlämning med tanke på den sentida karaktären, för 

att inga äldre fäbodsbelägg i historiska källor är kända och för att markerna runt omkring 

saknar tydlig beteskaraktär. Med hänsyn till den kända bebyggelseutvecklingen i området, 

med Skälgården anlagd redan på 1600-talet (Viksten & Åslin 2011 s 64), kan det inte 

uteslutas att denna plats har varit behövlig fäbod. Den har därför bedömts som möjlig 

fornlämning. 

 

En annan lokal, EH2019:5, har påverkad mark i en öppen glänta som kan ha varit odlad, 

men saknar identifierade husgrunder och andra lämningstyper, förutom en anslutande 

brukningsväg (EH2019:6). Den nu helt trädfria gläntan var beskogad på 1950-talet enligt 

den ekonomiska kartan, vilket gör att den i första hand förefaller sentida och kanske har 

med skoglig markanvändning att göra. Även denna plats kan ha en äldre bakgrund i 

områdets bebyggelseutveckling. Den kan t.ex. ha varit svedjebruksmark. Inga fornminnes-

indikationer i övrigt gör att platsen i nuläget bedöms som övrig kulturhistorisk lämning.  

 

Den anslutande brukningsvägen (EH2019:6) och en närbelägen stig som kan ha varit 

fäbodstig (EH2019:8) anmäls inte till Fornsök för att de används mer eller mindre än i dag 

och därför inte bör räknas som fornminnen med lämningar. 
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Vid fältarbetet fotodokumenterades de planerade tubinpositionerna. Sammantaget ger 

fotobilderna en bild av inventeringsområdets naturgeografiska karaktär och landskapets 

förutsättningar för arkeologisk utredning (Bilaga 3).  

 

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

RAÄ ID Internt ID  Lämningstyp   Antikvarisk bedömning 2019 

L1934:1814 

 

RAÄ Ljustorps 

socken 415 

LK2019:57 Fångstgrop Fornlämning 

L1934:1922 

 

RAÄ Ljustorps 

socken 414 

LK2019:56 Fångstgrop Fornlämning 

L1936:5963 

 

RAÄ Ljustorps 

socken 76:1 

LK2019:51 Förvaringsanläggning Fornlämning 

L1936:6105 

 

RAÄ Ljustorps 

socken 302:1 

GF2019:01 Fäbod Fornlämning 

L1936:6446 

 

RAÄ Ljustorps 

socken 78:1 

GF2019:02 Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:226 

 

GF2019:03 Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:228 

 

GF2019:04 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:229 

 

GF2019:05 Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:230 

 

GF2019:06 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:232 

 

GF2019:07 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:233 LK2019:52 Dike med dammvall och 

sidokanal 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:234 

 

LK2019:53 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 

- 

 

LK2019:54 Täktgropar Anmäls inte till Fornreg 

L2020:235 

 

LK2019:58 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:236 

 

LK2019:59 Lägenhetsbebyggelse Möjlig fornlämning 

L2020:238 

 

LK2019:62 Härd Möjlig fornlämning 
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Tabell 21. Registrerade lokaler, Lidens socken, Sundsvalls kommun. För beskrivningar, se Bilaga 2.  

RAÄ ID Internt ID  Lämningstyp   Antikvarisk bedömning 2019 

L2020:240  

 

EH2019:05 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 

- 

  

EH2019:06 Brukningsväg Anmäls inte till Fornreg 

L2020:242  

  

EH2019:07 Husgrund, historisk tid (eller 

fäbod?) 

Möjlig fornlämning 

- 

  

EH2019:08 Färdväg Anmäls inte till Fornreg 

L2020:244  

 

LK2019:55 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:246 

 

LK2019:60 Husgrunder, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

L2020:248 

 

LK2019:61 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

 
 

Arkivhandlingar 

Denna rapport bedöms innehålla alla relevanta upplysningar som framkommit vid både 

fältarbetet och fältförberedelserna.  Inga originalhandlingar som kan tillföra ytterligare 

förståelse av fältarbetets genomförande och resultat föreligger.  

 

Inga fornfynd har tillvaratagits för konservering och hantering i övrigt före fyndfördelning 

till anvisat arkiv.  

 

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

samt underkonsulterna R-Info Kultur och Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB.   

 

 

Utvärdering 
Fornminnesinventeringen och den arkeologiska utredningen har genomförts enligt upp-

rättad projektplan. Syften har uppnåtts; områdets användning under förhistorisk och 

historisk tid kan klargöras så långt som bedöms rimligt inom ramen för en fornminnes-

inventering och steg 1-utredning, fornminnen okända i Fornsök före utredningen har 

identifierats, skick och status för alla kända fornminnen i inventeringsområdet har 

redovisats enligt KML och Riksantikvarieämbetets riktlinjer för beskrivningar och 

antikvariska bedömningar, positioner för fornminnen har redovisats med handhållen GPS 

och eventuella behov av fortsatt arkeologisk utredning i steg 2 har berörts.  

 

Fältarbetet kunde genomföras utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk 

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

närliggande områden med liknande karaktär som i inventeringsområdena. Utförd 

fotodokumentationen ger en god uppfattning om landskapet och vegetationen i 

inventeringsområdet. 

 

Den valda täckningsgraden för fältarbetet, helt i linje med länsstyrelsens styrdokument, 

innebär att markerna kontrollerades selektivt med ledning av fältförberedelser och hur 

förutsättningarna att hitta fornminnen uppfattades i fältsituationen. Fältarbetet gjordes 



38 

 

 

alltså analytiskt. Täckningsgraden tillät inte kontroll av alla markytor, och fältarbetet tydde 

på att det heller inte var behövligt. Å andra sidan visar några av de registrerade 

lämningarna att dessa har diffus morfologi och förekommer på platser som inte kan sägas 

vara karaktäristiska för fornminnen. Det innebär att liknande lämningar kan finnas 

oregistrerade och förblev oupptäckta vid fältarbetet. Men det innebär inte att eventuella 

sådana lämningar garanterat hade upptäckts om t.ex. 100 arbetsdagar hade använts vid 

fältarbetet jämfört med de 21 som användes. Även om ännu fler dagar hade använts skulle 

det kunna inträffa att existerande lämningar med otydlig morfologi inte hade upptäckts om 

de förekommer på platser där fornminnen inte förväntas och där t.ex. vegetationen 

skymmer från den vinkel som uppstår av arkeologens terrängvandring, även när 

vandringen görs så att ett flertal vinklar uppstår när all mark granskas okulärt. 

 

Även om fornminnen kan förekomma i inventeringsområdet utan att ha upptäckts kan 

slutsatsen dras att det bör handla om ett fåtal sådana, i första hand på platser utanför de 

exploateringsaktuella stråk som mer noggrant inventerades och sannolikt främst i form av 

övriga kulturhistoriska lämningar efter t.ex. skogsbruk. Denna slutsats grundas på 

resultaten av fem inventeringar/utredningar som nu genomförts, Riksantikvarieämbetets på 

1980- och 1990-talet, Skogsstyrelsens åren kring 2000 (Skog & Historia), fältbesök för 

vindparkens kulturmiljöanalyser (Klang 2012a och 2012b), den särskilda utredningen 

utmed kraftledningsgatan vid Stor-Skälsjön (Nilsson 2014) och nu denna inventering för 

vindkraftsprojektet. Vid åtminstone fyra av tillfällena har ortsbor och markägare tillfrågats 

och lämnat upplysningar till stöd för fältinventeringarna som utförts analytiskt med 

arkeologiska specialkunskaper. Lägger man därtill livaktig hembygdsforskning som utförts 

(Viksten & Åslin 2011, Ljustorps hembygdsförenings skrifter) är den närliggande slut-

satsen att inventeringsområdet 2019 är väl genomgånget och att vindparksområdets 

användning under förhistorisk och historisk tid kan klargöras. 

 

 

Vindparksområdets användning under förhistorisk 

och historisk tid 
Vindkraftsområdet har använts extensivt genom alla tider, först enbart vid jakt, fiske och 

insamling, därefter även vid jordbrukets utmarksaktiviteter, samisk renskötsel och 

skogsbruk. Denna användning har varit så extensiv i vindparkens höglänta marker att 

endast fåtaliga anläggningar har gett upphov till bevarade lämningar.  

 

Bosättningar baserade på jakt och fiske har funnits sedan stenåldern vid sjöstränder i dal-

gångar med strömmande vatten, t.ex. vid Stor-Skälsjön. Inga sådana boplatslägen före-

kommer i vindparksområdet. Även fångstgropar anlades främst i dalgångar utanför och 

nedanför vindparkens höglänta marker.  

 

Nybyggen, till stor del baserade på finsk invandring vid slutet av 1500-talet och 1600-talet, 

började breda ut sig med små fasta åkrar vid gårdar utanför vindparksområdet och större 

marker för tillhörande svedjebruk, fäbodar och slåttermarker i vindparkens skogsmarker, 

varav svedjemarkerna och slåttermarkerna i normalfallet inte gett upphov till bevarade 

objekt som kan identifieras arkeologiskt. 

 

Samisk renskötsel har förekommit extensivt med främst enstaka namnindikationer i 

anslutning till vindparksområdet.  Flyttstråk har förekommit genom området i oklar 

omfattning och med oklar initialfas bakåt i tiden.   
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Kvarnar, sågar och så småningom flottningen behövde dammvallar i bäckar med lagom 

vattenföring. Skogsbruket blev en viktig näring under 1800- och 1900-talen med skogs-

huggarläger på lämpliga platser. Andra skogsbrukslämningar (kolbottnar, tjärdalar) före-

kom på platser som var mer tillgängliga i dalgångar närmare nybyggena och Lagfors bruk.  

 

 

Sammanfattande bedömning 
Inventeringsresultatet visar att vindparksområdet är lämpligt lokaliserat ur arkeologisk 

synvinkel. Viktiga arkeologiska objekt och miljöer saknas i vindkraftsområdet men finns 

på flera platser i omgivningarnas dalgångar. I vindparksområdet finns endast enstaka 

platser med fornminnen, 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. 

 

Det kan dock aldrig helt uteslutas att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen 

där inga indikationer syns på marken vid en fornminnesinventering. Om sådana kommer 

fram vid grävning ska Länsstyrelsen Västernorrland kontaktas och fortsatt grävning på 

platsen avbrytas i väntan på besked från länsstyrelsen. 

 

 

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

bedöms behövliga i inventeringsområdet för att klargöra områdets användning under 

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

man kan identifiera vid en fornminnesinventering eller steg 1-utredning. Vid Slättmon 

förekommer forntida havsviksstränder under den äldre stenåldern som skulle kunna 

undersökas mer i ett arkeologiskt steg 2, men sannolikheten att hitta boplatser bedöms här 

så liten att den kanske kan ses som försumbar i det vägstråk som vindkraftsprojektet 

behöver ta i anspråk i den forna havsviken (figur 19 och figur 25).  

 

Två platser med registrerade lämningar bör undersökas mer i ett arkeologiskt steg 2 för att 

klargöra fornlämningsstatus, om vindkraftsprojektet behöver ta marken i anspråk där dessa 

lämningar ligger. På den ena platsen, vid Slättmon, har en härd registrerats (LK2019:62) 

och på den andra har husgrunder och gropar registrerats (EH2019:7). En steg 2-utredning 

för dessa objekt skulle innebära provgrävningar i syfte att bedöma ålder och därmed 

fornlämningsstatus. Om objekten då bedöms vara fornlämningar följer ytterligare 

arkeologiska undersökningar om marken inte kan undantas exploatering (arkeologisk 

förundersökning och arkeologisk slutunderökning).   

 

För övriga platser som registrerats bedöms inga steg 2-utredningar behövas. För dessa 

platser kan skyddsåtgärder och möjligen fördjupad kulturhistorisk dokumentation 

övervägas om lämningar riskerar bli direkt påverkade av vindkraftsprojektet.  

 

Länsstyrelsen Västernorrland ska kontaktas för besked om steg 2-utredningar och för 

åtgärder i övrigt med anknytning till de registrerade fornminnena. Länsstyrelsen kan 

besluta om särskild fornlämningsförklaring för objekt som generellt bedöms som övriga 

kulturhistoriska lämningar, även om inga förslag ges i denna rapport till sådana beslut. 
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Administrativa uppgifter 

Uppdragsgivare: : Timra Vind AB och Stor-Skälsjön Vind AB. 

Undersökare:   LK Konsult (Lennart Klang). 

Samverkande konsult i planeringsarbetet: Ros Consulting and Development AB (Torbjörn Ros). 

Uppdragstyp:  Fornminnesinventering och arkeologisk utredning steg 

1 utan KML-beslut. 

Län:   Västernorrland. 

Landskap:   Medelpad. 

Kommun:    Sundsvall och Timrå. 

Socken:    Liden och Ljustorp. 

Lämningsnummer Fornsök:  L1934:1814, L1934:1922, L1936:5963, L1936:6105, 

L1936:6446, L2020:226, L2020:228, L2020:229, 

L2020:230, L2020:232, L2020:233, L2020:234, 

L2020:235, L2020:236, L2020:238, L2020:240, 

L2020:242, L2020:244, L2020:246, L2020:248. 

Interna fornminnesnummer:  EH2019:5, EH2019:6, EH2019:7, EH2019:8, 

GF2019:01, GF2019:02, GF2019:03, GF2019:04, 

GF2019:05, GF2019:06, GF2019:07, LK2019:51, 

LK2019:52, LK2019:53, LK2019:54, LK2019:55, 
LK2019:56, LK2019:57, LK2019:58, LK2019:59, 

LK2019:60, LK2019:61, LK2019:62.                

Typ av fornminnen:  Brukningsväg, Dammvall, Fossil åker, Fångstgrop, 

Fäbod, Färdväg, Förvaringsanläggning, Husgrund 

historisk tid, Härd, Kolningsanläggning, 

Lägenhetsbebyggelse, Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn, Plats med tradition, 

Täktgrop, Övrigt.  

Datering:  Förhistorisk tid och historisk tid (främst 1800 – 1900-

tal).   

Fälttid: 2019-09-23 – 2019-09-30 och 2019-10-18  (170 

timmar). 

Antal rapportdagar: 16 (underhandsrapportering, kartredovisning, Fornreg, 

slutrapport, rapportgranskning). 

Antal fyndhanteringsdagar:  - 

Underkonsulter: R-Info Kultur (Gerhard Flink) och Stigfinnaren 

Arkeologi och kulturhistoria AB (Elise Hovanta och 

Niklas Groop). 

Ansvarig i fält:  Lennart Klang. 

Rapportansvarig:  Lennart Klang. 

Inventerad areal:  ca 26 km
2
. 

Steg 1-uttredd areal:   ca 250 hektar. 

Meter över havet:   ca 220-470. 
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Kartblad: 18H 1b, 18H 1c, 18H 1d, 18H 2b, 18H 2c, 18H2d, 

18H 3b, 18H 3c, 18H 4b, 18H 4c   

Koordinatsystem:   SWEREF 99TM. 

Förvaring av dokumentation:  Originalhandlingar som bör förvaras vid offentligt 

arkiv saknas. Övrigt material (fältanteckningar, 

mätfiler, diverse underlagsmaterial) förvaras hos LK 

Konsult och medverkande underkonsulter. 

Summa fyndmängd: Inga fynd. 

Antal fotografier: 1-3 per bild per fornminnesobjekt, summa 29 bilder i 

Bilaga 1 och Bilaga 2. 64 landskapsbilder (en bild per 

planerad turbinposition). Totalt 94 fotobilder. 

Publiceringstillstånd kartor: © Lantmäteriet Dnr: R50018065_150001. 
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Bilaga 1. Objekttabell med fotodokumentation. 

Ljustorps socken, Timrå kommun. 
 

ID-nr 
och socken 

Lämningstyp 
2019 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2019 

 
Fornsök: 
L1936:6105   
 
RAÄ Ljustorps 
socken 302:1 
 
GF2019:01 
  
  
 
  
  
 

 
Fäbod 

 
Tidigare beskrivning (från 1994) enligt FMIS: Fäbodlämning, 
120x50-70 m (NÖ-SV) med 2 husgrunder, varav 1 med 
spisrest, 3 husruiner (varav 2 sters och 1 fäys?), ett 15-tal 
röjningsrösen, i allmänhet stenmursliknande och 5 åkerhak.   
 

Kommentar: Ej belagd på LMV-kartor i Gävle. 

 

Granskning 2019-09-26 (GF) och 2019-09-27 (LK): 
Skadestatus: Delvis skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med lämningar efter fäbod, ca 180x130 
m (NV-SO), bestående av ca 8 husgrunder (varav en med 
delvis kvarvarande timmerväggar), 6 stenmurar samt ca 10 
odlingsrösen. Möjligen har fäboden också varit torp eller 
liknande med odlingsmarker. Enligt Ljustorps 
hembygdsförening användes en stuga på 1940-talet och 
tidigare som bostad för skogsarbetare, som också hade stall 
för hästar i området. 
 
Husgrunden med kvarvarande timmerväggar (husruin), 
belägen i N, är ca 5x5 m med kvarvarande väggar intill ca 2 m 
höga av timmer. I mitten är en skorstensstock ca 2,5 m hög av 
bland annat tegel. En järnspis märkt ”Näfvekvarn” finns kvar i 
husgrunden. På en timmervägg är initialer och troligen 
bomärken inristade. 
 
De övriga husgrunderna, utspridda i området, är mycket 
otydliga. Två spisrösen har eldpåverkade stenar. Enstaka 
husgrunder består av förmultnade nedre stockvarv.  
 
Stenmurarna är jämnt fördelade i området. De är 10-75 m 
långa (NNO-SSV),1-2 m breda och 0,2-1,5 m höga av i regel 
0,1-0,6 m stora stenar. De är delvis vällagda i skalmur med 
plocksten inom skalen.  
 
Odlingsrösena är spridda i området. De är 1-3 m i diameter och 
0,1-1 m höga av i regel 0,2-0,5 m stora stenar. 
 
Markerna mellan stenmurarna är relativt jämna och har varit 
odlade. 
 
Enligt Ljustorps hembygdsförening är detta Bredsjöböndernas 
fäbodplats som i början av 1900-talet hade fyra fäbodstugor, 
fyra ladugårdar, minst en utomhuskokplats och en vattenkälla. 
Åtta byggnader har karterats av hembygdsföreningen.  
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (slyskog). 
 
Namn: Tolvmansbodarna. 
  
Skadebeskrivning: Markberedning, körskador. 
 
Referens: Ljustorps hembygdsförening: 
http://www.ulander.com/ljustorp/Sevardheter/12mansboa/12ma
nsboa.html 
  

 
Fornlämning 

  

http://www.ulander.com/ljustorp/Sevardheter/12mansboa/12mansboa.html
http://www.ulander.com/ljustorp/Sevardheter/12mansboa/12mansboa.html
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Karta: Ljustorps hembygdsförening 2001. 
 

 
Husgrunden med delvis kvarvarande timmerväggar.  
Foto mot V: Lennart Klang 2019. 
  

 
Bokstäver och troligen bomärken på timmervägg. Foto mot 
VSV: Lennart Klang 2019. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2019. 
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Fornsök: 
L1936:5963   
 
RAÄ Ljustorps 
socken 76:1 
 
 
LK2019:51 
  

 
Förvarings-
anläggning 

 
Tidigare beskrivning (från 1988) enligt FMIS: Fångstgrop, 
närmast rund, totalt 10 m diam. Gropen är 5 m diam o 0,5 dj. 
Rektangulärt bottenplan (?), 3 x 1 (Ö-V). Runt kanten är vall, 
1,5 – 2 m br och 0,2 – 0,3 m h. I gropen är inrasad sten, 2 x 1,5 
m (110-310 gon) och 1 m h. 
Gropen något osäker men läget bra. 

 

Granskning 2019-09-23 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Förvaringsgrop (eller fångstgrop?), 3-3,5 m i 
diameter och 0,5 m djup, anlagd kring ett jordfast övermossat 
block, 2x1 m (VNV-OSO) och 1 m högt. Gropen är grävd i 
hästskoform kring blocket i NO-N-V-S. Bottenplanet, 
omedelbart NNO om blocket, är 0,5x0,3 m (N-S). Vall kring 
kanten, i N-V-S 2-3,5 m bred och intill 0,4 m hög, i Ö 0,1-0,2 m 
hög. 
 
Bedömd som fångstgrop vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering 1988. 
 
Antikvarisk kommentar: Det jordfasta blocket indikerar att 
detta inte är en fångstgrop. Det kan inte helt uteslutas att 
någon form av fångst har ägt rum kring blocket, men det 
förefaller mer troligt att detta är en förvaringsanläggning. 
 
Terräng: Litet krön i NV-sluttande moränmark med liten 
myrmark i Ö. Barrskog med lövinslag. 
 

Foto mot Ö: Lennart Klang 2019. 
 

 
Fornlämning 

 
Fornsök: 
L1936:6446   
 
RAÄ Ljustorps 
socken 78:1 
 
GF2019:02 
 
  
  
 

 
Plats med 
tradition 

 
Tidigare beskrivning (från 1988) enligt FMIS: Plats med 

tradition. Friarstensfältet har fått sitt namn efter funktionen som 

samlingsplats för de ”friare” som var på väg till fäbodarna. 

uppg Andreas Zellin f:1926 m.fl. 

 

Granskning 2019-09-25 (GF): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Plats med tradition och namn. Området helt 
förändrat genom markberedning varför stigar eller eventuella 
markeringar ej längre syns. 
  
Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (kalhygge).  
 
Namn: Friarstensfältet. 
 
Skadebeskrivning: Markberedning.  
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot N: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Fornsök: 
L1934:1922   
 
RAÄ Ljustorps 
socken 414 
 
LK2019:56 
  
  
 

 
Fångstgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2014) enligt FMIS: Fångstgrop, 
oval, 2x1 m (NÖ-SV), 0,8 m dj. Bottenplan rektangulärt, 1x0,4 
m (NÖ-SV). Omgivande vall intill 3 m br och 0,3 m h. (RAÄ dnr. 
3.4.2-488-2015). 
 

Granskning 2019-09-25 (LK): 
Skadestatus:  Välbevarad. 
Undersökningsstatus:  Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fångstgrop, 2,5x2 m (Ö-V/ONO-VSV) och 0,5 m 
djup. Bottenplanet är 1,2x0,2 m (ONO-VSV). Vall kring kanten, 
2,5 m bred och 0,2 m hög. 
 
Orientering: 25 m NO om väg. 
  
Terräng: Liten sandig del av V-sluttande moränmark intill myr. 
Skogsmark. 
   
Referenser:  
Nilsson, Håkan. 2014. Arkeologisk utredning av en planerad 
kraftledning Nysäter - Stor-Skälsjön, Medelpad, 
Västernorrlands län. Knaton AB rapport augusti 2014. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2019. 
 

 
Fornlämning 

 
Fornsök: 
L1934:1814   
 
RAÄ Ljustorps 
socken 415 

 
Fångstgrop 

 
Tidigare beskrivning (från 2014) enligt FMIS: Fångstgrop, 
oval, 3x2 m (NV-SÖ), 1 m dj. Bottenplan 1,2x0,4 m (NV-SÖ). 
Omgivande vall intill 2,5 m br, 0,3 m h. (RAÄ dnr. 3.4.2-488-
2015) 
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LK2019:57 
  
  

Granskning 2019-09-25 (LK): 
Skadestatus:  Välbevarad. 
Undersökningsstatus:  Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fångstgrop, 2x1,5 m (NNV-SSO) och 0,7 m 
djup. Bottenplanet är 1,2x0,2 m (NNV-SSO). Vall kring kanten, 
2 m bred och 0,2 m hög. 
 
Orientering: 17 m NNO om fångstgropen LK2019:56. 
  
Terräng: Liten sandig del av V-sluttande moränmark intill myr. 
Skogsmark. 
  
Referenser:  
Nilsson, Håkan. 2014. Arkeologisk utredning av en planerad 
kraftledning Nysäter - Stor-Skälsjön, Medelpad, 
Västernorrlands län. Knaton AB rapport augusti 2014. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2019. 
 

 
Fornsök:  
L2020:226 
 
GF2019:03 
  
 

 
Dammvall 

 

Granskning 2019-09-23 (GF): 
Skadestatus: Delvis skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Dammvall, ca 50 m lång (VNV-OSO), 2-5 m bred 
och 0,3-2 m hög. Mot S består en kallmurad stenkant av 0,2-
0,7 m stora stenar. Dammvallen är övermossad och 
risbelamrad. Beväxt med granar. I mitten utspolad del, 5 m br. 
Påbyggd av bävrar. 
 
Enligt tidigare anteckningar (Ljustorps hembygdsförening) 
byggd 1860 och reparerad 1942.   
 
Terräng: Myr i N mellan moränhöjder i O och V. Skogsmark 
(barrskog, lövsly). 
 
Referens:  
1)Skog & Historia: ObjektID 2001193. 

2) Ljustorps hembygdsförening. Flottningen i Ljustorp - Från 
början till slutet -, s 24. 
 

 
Foto mot N: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Fornsök:  
L2020:228 
 
GF2019:04 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 
 

 

Granskning 2019-09-23 (GF): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, 3x2 m (Ö-V). Begränsas av jordvallar 
0,5 m breda och 0,2 m höga. Stenar/spisröse i V. Beväxt med 
granar och två tallar. 
 
Terräng: Moränavsats O om bäck. Skogsmark (barrskog). 
 
Referenser: Skog & Historia: ObjektID 3032656. 
 

 
Foto mot O: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök:  
L2020:229 
 
GF2019:05 
  
 

 
Naturföremål/-
bildning med 
bruk, tradition 
eller namn 

 

Granskning 2019-09-23 (GF): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bläckning, 0,5 m hög, 0,1 m bred (NO-SV) och 2 
cm djup, på den mot NO vända sidan 1,5 m från marken på en 
asp, ca 0,3 m i diameter. Märken efter kniv. 
 
18 m SSV om bläckningen har ytterligare tre aspar liknande 
bläckningar. 
 
Enligt namn Honkasosvedjan är detta gammal svedjemark. 
Området Honkasosvedjan lär enligt ortsbo haft talrika aspar i 
äldre tid. Uppgift finns om enstaka lövhässjor från början av 
1900-talet. 
  
Terräng: Västra delen av moränkrön. Skogsmark (granskog). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot V: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Fornsök:  
L2020:230 
 
GF2019:06 
  

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2019-09-24 (GF): 
Skadestatus: Delvis skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,2 m hög. Beväxt med en tall och ett tiotal granar.  
Omedelbart utanför kolbottnen är en delvis synlig kantränna 
och stybbgropar 1-2 m breda och intill 0,2 m djupa.  
 
Området har varit odlat med tydliga nu hopväxta diken.     
 
Terräng: Flack sandig platå. Skogsmark (barrskog). 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3032602. 
 

 
Foto mot SV: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
 



51 

 

 

 
Fornsök:  
L2020:232 
 
GF2019:07 
  

 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning 2019-09-26 (GF): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Vattentäkt, 2,5 m i diameter och 0,4 m djup. 
Tidigare uppfattat som gruvhål men är enligt sagesperson i 
jaktlag ett sprängt vattenhål för älgar på 1970- eller 1980-talet.  
 
Terräng: Myrmark. Skogsmark (mossa). 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3032575. 
 

 
Foto mot S: Gerhard Flink 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök:  
L2020:233 
 
LK2019:52 
 
  

 
Dike med 
dammvall och 
sidokanal 

 

Granskning 2019-09-23 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med dike, fördämning och parallell 
sidokanal, ca 50x15 m (N-S/NNV-SSO). Diket är 0,5-3 m brett 
och avvattnar Stor-Fuskbergstjärn, med upplagt jordmaterial 
utmed långsidorna. Det fortsätter långt utanför angivet område. 
 
Fördämningen, i diket, är 2 m lång (Ö-V), 1 m bred och 0,5 m 
hög av 0,3-0,5 m stora stenar. Uppströms fördämningen är 
diket 1-3 m brett och vattenfyllt. Nedströms är diket 0,5-1 m 
brett och ställvis torrlagt. 
 
Parallellt med diket och förbi fördämningen är en sidokanal 45 
m lång (N-S), 1 m bred och 0,3 m djup. Längs med långsidorna 
är vallar 2-4 m breda och 0,3-1 m höga av upplagt jord- och 
stenmaterial, varav den största vallen har material från både 
diket och sidokanalen. Avståndet mellan diket och sidokanalen 
är 3-5 m. 
  
10 m N om fördämningen förekommer inrasade stenar i diket.  
 
Svårbedömt objekt. Det kan inte helt uteslutas att diket grävts 
för att räta ut en naturlig liten bäck som nu framstår som 
sidokanal, och att fördämningen är ett resultat av inrasning, 
men strukturen med till synes uppgrävt material intill 
sidokanalen gör att detta kan vara en plats där en såg eller 
liknande planerats eller funnits.  
 
Terräng: Flack liten dalgång mellan moränhöjder. Skogsmark. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto fördämning mot SO: Lennart Klang 2019. 
 

 
Diket t v och den torrlagda sidokanalen t h. Foto mot N: 
Lennart Klang 2019. 
 

 
Fornsök:  
L2020:234 
 
LK2019:53 
 
  

 
Övrigt 

 

Granskning 2019-09-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Upprest sten, 1,1 m hög, 0,7 m bred (Ö-V/ONO-
VSV) och 0,6 m tjock vid basen, avsmalnande uppåt. I 
huvudsakligen naturbildat postament, 3-4 m i diameter och 0,4 
m högt av 0,3-1 m stora stenar, varav någon enstaka sten är 
upplagd på postamentet. 
 
Oklar funktion, ingen känd gräns går här. Stenblockets storlek 
gör att naturbildning inte helt kan uteslutas. 
 
Terräng: S-sluttande stenig moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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LK2019:54 
 
  

 
Täktgropar 

 

Granskning 2019-09-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Sandkulle med två sentida täktgropar som har 
dimensioner som fångstgropar brukar ha. Detta är med 
säkerhet täktgropar och inga fångstgropar. 
 
Terräng: Liten sandkulle i S-sluttande moränmark nära 
skogsbruksväg. Skogsmark. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2019. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornreg 

 
Fornsök:  
L2020:235 
 
LK2019:58 
 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning: 2019-09-27 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, ca 5x4 m (NNV-SSO). I NO är ett 
spisröse 1,5 m i diameter och 0,5 m högt av 0,2-0,5 m stora 
stenar. I V är en källargrop 1 m i diameter och 0,3 m djup. 
Tendens till vall av syllstockar, 0,5-1 m bred och lägre än 0,1 m 
hög. Vid provgrävning med spade framkommer eldpåverkade 
spruckna stenar och kol i spisröset.  
   
Terräng: Krönparti av liten moränrygg (NNV-SSO). Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Övertvärad av skogstraktorspår i NV-SO. 
  
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3032574. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2019.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: 
L2020:236 
 
LK2019:59 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning: 2019-09-27 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp eller liknande, ca 
30x10 m (Ö-V), bestående av en husgrund, en källargrund och 
en stensamling. 
 
Husgrunden är ca 4x3 m (Ö-V) med oklar begränsning och 
möjlig fortsättning mot V. Husgrunden inre yta är smågropig 
med i kanten i Ö och S en vall, 1 m bred och 0,2 m hög och i N 
en ränna, 0,3 m bred och 0,2 m djup. I SO är en förhöjning 
möjligen spisröse, 0,8 m i diameter och 0,2 m hög av enstaka 
övertorvade stenar.   
 
Källargrunden, ca 15 m V om husgrunden, är ca 7x6 m (N-S) 
och ingrävd i S-sluttande moränmark. Innerytan, 4x2 m (N-S) 
och 0,5 m djup, är omgiven utmed långsidorna och i S av 
vallar, 2 m breda och 0,5 m höga av jord och stenar intill 0,5 m 
stora. I S ingång, 1 m bred, och innanför ingången tre stenar, 
0,5-0,7 m stora. 
 
Stensamlingen, 2 m V om källargrunden, är 4x2 m (NO-SV) av 
0,2-0,7 m stora stenar, möjligen del av bebyggelselämning, 
alternativt röjningsröse. Tidigare odlingsmarker finns nedanför, 
mot S.  
 
Enligt tidigare anteckningar har ett spisröse och kol påträffats 
nära platsen för husgrunden. 
   
Antikvarisk kommentar: Lokalen är inte granskad i sin helhet 
vid utredningstillfället 2019, endast registrerad efter tips från 
sagesperson för att kontrollera om den sträcker sig in i 
utredningsområdet, vilket den inte gör. Fler lämningar kan 
finnas och närliggande odlingsmarker bör dokumenteras för 
införande i Fornreg. 
 
Terräng: S-sluttning av moränmark intill tidigare odlingsmark i 
S och V. Skogsmark. 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3032627. 
 

 
Foto husgrunden mot VSV: Lennart Klang 2019. 
 

 
Foto källargrunden mot N: Lennart Klang 2019.  
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Fornsök: 
L2020:238 
 
LK2019:62 
 
  

 
Härd 

 

Granskning 2019-10-18 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Härd, oregelbunden, 1x0,7 m (Ö-V) och lägre än 
0,1 m hög. I kanten är sju stenar 0,1-0,2 m stora. Vid provstick 
med sond iakttas härdfyllning och kol. Intill 1 m SO om härden 
är fem stenar ca 0,2 m stora, vilka kan antas härröra från 
härden.  
 
Antikvarisk kommentar: Härden kan vara sentida, men 
terrängläget och kol i härden utesluter inte en datering som kan 
ge fornlämningsstatus. 
 
Orientering: 0,5 m SV om stig och 15 m SO om väg. 
 
Terräng: Flack svagt skålformig sandmark. Barrskog med 
kraftfledningsgata. 
 
Skadebeskrivning: Härden är påverkad av sentida slitage 
som flyttat fem stenar från härdens ursprungliga form.  
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2019. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Bilaga 2. Objekttabell med fotodokumentation. 

Lidens socken, Sundsvalls kommun. 

 
ID-nr   Lämningstyp 

2019 
Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2019 

 
Fornsök: 
L2020:240 
 
EH2019:05 
 
 

 
Fossil åker 

 

Granskning: 2019-09-23 (EH, NG), 2019-09-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fossil åker (?), oregelbunden, 100x40 m (NO–
SV), med delvis oklar begränsning. Tjockare matjordstäcke i N 
i närmast välvd yta, tunnare i S och V med i SV tendens till 
skålad yta (kan vara naturlig). I ytan några stenblock mindre 
än 1 m stora. En del bortröjd sten i kanten mot NO och SO. I 
kanten mot NO inom 3x3 m ligger staplade grova störar, 0,1 m 
i diameter och kraftigt övermossade.      
 
Bra läge för bebyggelse på moränmarken i anslutning till 
åkern, men inga husgrunder har identifierats. En övergiven 
brukningsväg ansluter i V. 
  
Svårbedömd lokal, som förefaller glest beskogad på den 
ekonomiska kartan från år 1959. Kan vara övergiven 
odlingsmark som öppnats på 1960-talet i samband med 
skogsbruk? 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark. Öppen mark 
omgiven av barrträd och björkar. 
  

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2019. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
 EH2019:06 

 
Brukningsväg 

 

Granskning: 2019-09-23 (EH, NG), 2019-09-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Brukningsväg, ca 1,3 km lång (NV-SO, N-S och 
Ö-V) och 2,5-3,5 m bred. Norra delen övergiven och beväxt 
med unga träd och lövsly, södra delen farbar och nyligen 
använd som väg. Intill förekommer mindre täktgropar och 
bortröjd sten i samband med vägbygget. Leder fram till plats 
som kan ha varit odlad (EH2019:5). 
  
Terräng: Moränmark. Barrskog. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornreg 
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Foto mot NV: Elise Hovanta 2019.  
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
Fornsök: 
L2020:242 
 
EH2019:07 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning: 2019-09-23 (EH, NG), 2019-09-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter 
skogshuggarläger (och fäbod?) inom ca 30x25 m (Ö-V), 
bestående av 1-3 husgrunder och gropar.  
 
En husgrund, ca 6,5x5,5 m (Ö-V), har parallella multnade 
stockar (N-S) som troligen är ett inrasat bjälklag, och nära 
mitten en järnspis märkt ”J & GG Bolinders patent nr 6 
Stockholm”. Husgrunden avgränsas i kanten av vallar, 0,7-1 m 
breda och 0,4 m höga, tydligast i Ö, V och S, med lämningar 
efter syllstockar.  
 
Omedelbart S om husgrunden är en grop 2x0,6 m (Ö-V) och 
0,5 m djup. Kan ha varit källargrop. 
 
I övrigt kan husgrunder markeras av övermossade stockar och 
gropar som kan ha varit källargropar i byggnader. En möjlig 
husgrund, 4 m ONO om husgrunden med järnspis, är ca 5x3 
m (NV-SO) av tre parallella syllstockar, alternativt stockar som 
har lagts dit av annan anledning.  
 
Sex gropar i området är 1-2 m i diameter och 0,2-0,5 m djupa, 
med rundande eller kvadratiska bottenplan ca 1 m i diameter 
och med omgivande vallar, 1-2 m breda och 0,1-0,2 m höga, 
varav en grop har en ingång i vallen, 1 m bred. Dessa gropar 
kan ha varit källargropar med eller utan överbyggnad. 
 
Antikvarisk kommentar: Skogshuggarlägrets lämningar har 
sentida karaktär, men möjligen tyder områdets gropar på en 
äldre struktur som inte är känd i historiska källor. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Barrskog. 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3033048. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Mellan arkeologerna skymtar en husgrunds järnspis försedd 
med fornlämningsband. Foto mot OSO: Lennart Klang 2019. 
 

 
EH2019:08 
 

 
Färdväg 

 

Granskning: 2019-09-25 (EH, NG): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Väg/stig med oklar funktion, intill 2,5 m bred och 
inmätt ca 200 m lång (N-S). Fortsätter i S utanför 
inventeringsområdet och ansluter i N till skogsbilväg eller till 
avschaktad yta.  
 
Historiska kartor med information om stigen är inte kända, men 
den kan ha gått mellan Rigåsen och marker eller bebyggelse 
längre norrut.    
 
Terräng: Moränmark. Barrskog. 
  

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2019. 
 

 
Anmäls inte till 
Fornreg 

 
Fornsök: 
L2020:244 
 
LK2019:55 
 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning: 2019-09-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter skogskoja, ca 5x4 m (NO-SV), 
troligen tvårummig. I NNO är ett spisröse 2x1,5 m (VNV-OSO) 
och 1 m högt av 0,3-0,7 m stora stenar. I SV är ett utrymme 
2,5x1 m (VNV-OSO), avgränsat utmed långsidorna av vallar, 
0,5 m breda och 0,2-0,4 m höga, på en nivå 0,4 m högre än 
ytan nedanför med spisröset. 
 
Två gropar 1 m S om husgrunden är 1-1,5 m i diameter och 
0,2-0,3 m djupa. Troligen har material tagits från dessa gropar 
vid husbygget. 
  
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark. Skogsmark nära 
mindre myr. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2019.  
 

 
Fornsök: 
L2020:246 
 
LK2019:60 
 
  
 

 
Husgrunder, 
historisk tid 

 

Granskning: 2019-09-28 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med husgrunder och trolig stallbacke, 
ca 25 m i diameter.  
 
En husgrund, efter skogskoja, är ca 6x5 m (Ö-V). I SO är ett 
spisröse 1,5 m i diameter och 0,4 m högt av stenar, 
tegelstenar, plåtskrot och jord. 
 
Omedelbart N om husgrunden är två gropar 2-3 m långa, 1-1,5 
m breda och 0,2-0,3 m djupa, varifrån material har tagits för att 
bygga upp husgrunden. 
 
2 m NNV om husgrunden efter skogskoja är en möjlig 
husgrund ca 5x4 m (N-S) med i mitten en grop, 2 m i diameter 
och 0,2 m djup, omgiven av en vall, 1,5-2,5 m bred och intill 
0,3 m hög. Kan ha varit källargrop. 
 
10 m Ö om husgrunden efter skogskoja är en husgrund 6x5 m 
(Ö-V) av syllstockar, inrasat tak och med delvis bevarade 
knuttimrade väggar intill 2 m höga. Stallbyggnad enligt tidigare 
anteckningar. 
 
Omedelbart N om stallbyggnaden är en bördig gräsmark ca 
10-15 m i diameter, stallbacke? 
  
Terräng: Liten moränmark i flack sankmark. Skogsmark. 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3033096. 
  

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2019.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Stallbyggnaden. Foto mot VNV: Lennart Klang 2019.  
 

 
Fornsök: 
L2020:248 
 
LK2019:61 
 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning: 2019-09-28 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, ca 5x5 m (NNV-SSO) av syllstockar, 
inrasat tak och med delvis bevarade knuttimrade väggar intill 2 
m höga. I SO är ett spisröse 2-2,5 m i diameter och 1 m högt 
av intill 0,6 m stora stenar, trärester och plåtskrot.   
  
6 m SSO om husgrunden är en oregelbunden grop 2 m i 
diameter och 0,4 m djup, omgiven av en vall, 1 m bred och 0,2 
m hög, med ingång i VNV. Kan ha varit källargrop. 
 
6 m SV om husgrunden är en grop 5-6 m i diameter och 0,5 m 
djup. Troligen täktgrop med en del upplagt material vid kanten. 
  
Terräng: Liten avsats i N-sluttande moränmark. Skogsmark. 
 
Referens: Skog & Historia: ObjektID 3032979. 
  

 
Foto mot N: Lennart Klang 2019.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Bilaga 3. Fotobilder planerade tubinpositioner 

 

 

ID-nr   
 

 

Foto 
 

 
1 
 

 

 

Foto mot N: Lennart Klang 2019. 
 

 
2  

 

 

Foto mot NNV: Lennart Klang 2019. 
 

 
3 

 

 

Foto mot NO: Lennart Klang 2019. 
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4 

 

 

Foto mot SV: Lennart Klang 2019. 
 

 
5 (ursprunglig plats som 
flyttats) 

 

 

Foto mot Ö: Lennart Klang 2019. 
 

 
5 (nya platsen ”5old") 

 

 

Foto mot SV: Lennart Klang 2019. 
 

 
6 

 

 

Foto mot NNV: Lennart Klang 2019. 
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7 (ursprunglig plats som 
flyttats) 

 

 

Foto mot S: Lennart Klang 2019. 
 

 
7 (nya platsen) 

 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2019. 
 

 
8 

 

 
Foto mot SO: Gerhard Flink 2019. 
 

 
9 

 

 
Foto mot NV: Gerhard Flink 2019. 
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10 

 

 
Foto mot V: Gerhard Flink 2019. 
 

 
11 

 

 
Foto mot SV: Gerhard Flink 2019. 
 

 
12 

 

 
Foto mot NO: Gerhard Flink 2019. 
 

 
13 

 

 
Foto mot V: Gerhard Flink 2019. 
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14 

 

 
Foto mot NV: Gerhard Flink 2019. 
 

 
15 

 

 
Foto mot V: Gerhard Flink 2019. 
 

 
16 

 

 
Foto mot NV: Gerhard Flink 2019. 
 

 
17 

 

 
Foto mot S: Gerhard Flink 2019. 
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18 

 

 
Foto mot NV: Gerhard Flink 2019. 
 

 
19 

 

 
Foto mot O: Gerhard Flink 2019. 
 

 
20 

 

 
Foto mot S: Gerhard Flink 2019. 
 

 
21 

 

 
Foto mot V: Gerhard Flink 2019. 
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22 

 

 
Foto mot SO: Gerhard Flink 2019. 
 

 
23 

 

 
Foto mot SO: Gerhard Flink 2019. 
 

 
25  

 

 

Foto mot SV: Lennart Klang 2019. 
 

 
26  

 

 

Foto mot VSV: Lennart Klang 2019. 
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28 

 

 

Foto mot VNV: Lennart Klang 2019. 
 

 
29  

 

 

Foto mot Ö: Lennart Klang 2019. 
 

 
30  

 

 

Foto mot SO: Lennart Klang 2019. 
 

 
31 

 

 

Foto mot NNO: Lennart Klang 2019. 
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32 

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
 

 
33 

 
  

 
34 

 

 

Foto mot NV: Elise Hovanta 2019. 
 

 
35  

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
 

 
36 
 

 

 

Foto mot N: Elise Hovanta 2019. 
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37  

 

 

Foto mot N: Elise Hovanta 2019. 
 

 
38  

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
39  

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
40  

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019 

 



71 

 

 

 
41 

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019. 
 

 
42 

 

 

Foto mot NV: Elise Hovanta 2019. 
 

 
43 

 

 

Foto mot NO: Elise Hovanta 2019. 
 

 
44 

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
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45 

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019 

 

 
46 

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019 

 

 
47 

 

 

Foto mot SV: Elise Hovanta 2019. 
 

 
48 

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019. 
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49 (karta) 

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019. 
 

 
49 (plats enl. käppar) 

 

 

Foto mot Ö: Elise Hovanta 2019. 
 

 
50 

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
51 

 

 

Foto mot SV: Elise Hovanta 2019. 
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52 

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
53 

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
 

 
54  

 

 

Foto mot S: Elise Hovanta 2019. 
 

 
55 

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
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56 

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019. 
 

 
57  

 

 

Foto mot Ö: Elise Hovanta 2019. 
 

 
58  

 

 

Foto mot N: Elise Hovanta 2019. 
 

 
59  

 

 

Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
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60  

 

 

Foto mot SV: Elise Hovanta 2019. 
 

 
61 

 

 

Foto mot SV: Elise Hovanta 2019. 
 

 
63  

 

 

Foto mot SÖ: Elise Hovanta 2019. 
 

 
64 

 

 
Foto mot NÖ: Elise Hovanta 2019. 
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65  

 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2019. 
 

 

 


