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Sammanfattning 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB har under hösten år 2020 genomfört en kultur-
miljöutredning med anledning av planerat vindbruk öster om Östavall, Ånge 
kommun, Västernorrlands län. Beställare är Ecogain AB. Projektägare är Nordex 
Sverige AB.  

Utredningens ena syfte är att kartlägga förekomst av fornlämningar och andra 
kulturvärden i vindparken Östavalls projektområde, som även utgör arkeologiskt 
utredningsområde. Det andra syftet är att sammanställa höga kulturvärden och 
bedöma eventuell påverkan på dem av vindkraftsutbyggnad i utredningsområdet.  

Det arkeologiska utredningsområdet har arean 1 420 hektar. Kulturmiljö-
analysens undersökningsområde är en fem kilometer bred zon runt det arkeologiska 
utredningsområdet.   

Den arkeologiska utredningen har genomförts i form av byråinventering och 
systematisk fältinventering. Okulär besiktning har kompletterats med provstick med 
jordsond. Övriga kulturvärden har sammanställts byråmässigt.  

Före denna utredning fanns en tidigare registrerad fäbodlämning, RAÄ L1936: 
4572, i utredningsområdet. Under denna utredning framkom 26 nyfynd. Av dessa  
sammanlagt 27 kulturhistoriska lämningar är två fornlämningar, 24 övriga kultur-
historiska lämningar och en lämning utan antikvarisk bedömning.  

Fornlämningarna utgörs av fångstgropar för älg eller vildren. Resterande 
lämningar är huvudsakligen efter senare tiders utmarksbruk, främst i form av spår 
efter kolning och äldre tiders skogsavverkning. Dessa lämningar omfattas inte av 
något fornlämningsskydd.  

Det övriga undersökningsområdet innehåller höga kulturvärden i form av en 
kyrkomiljö, Alby kyrka, och ett område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Haverö, som kan påverkas visuellt av en vindkraftsutbyggnad. Av stora avstånd i 
kombination med talrika moderna inslag i närområdet dras här slutsatsen att 
konsekvenserna för kulturmiljön av vindkraftsutbyggnad blir obetydliga.  

En kommunal kulturmiljö, Råsjö finngård, kan i någon grad påverkas visuellt av 
vindkraftsutbyggnaden. Avstånd och sikthinder bedöms emellertid som tillräckliga 
för att de allmänna hänsynskraven ska vara uppfyllda. 

Skyddsåtgärder avseende utredningsområdets två fornlämningar och andra 
kulturvärden föreslås i rapportens avslutande avsnitt. Fornlämningarna bör kunna 
kvarligga utan skador och ingrepp genom anpassning av vindparkens utformning. 
Detsamma gäller flertalet övriga lämningar. Gynnsamma terränglägen eller annan 
indikation på fornlämning utan synlig begränsning har inte framkommit under 
utredningen. Om skyddsåtgärder avseende fornlämningarna kan vidtas och ingrepp 
och skador på övriga lämningar minimeras föreslås inga ytterligare antikvariska 
åtgärder med anledning av utredningsresultaten. Länsstyrelsen kan hysa en annan 
åsikt och i förekommande fall besluta om sådana åtgärder. 
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Bakgrund  
Arkeologicentrum i Skandinavien AB har som underlag för tillstånds-
prövning av en planerad vindpark öster om Östavall i Ånge kommun, Väster-
norrlands län, uppdragits att genomföra en kulturmiljöutredning. Beställare 
är Ecogain AB. Projektägare är Nordex Sverige AB.  
 Projektområdet Östavall är det ena av två planerade vindparker som 
utretts parallellt, med samma beställare och projektägare. Föreliggande 
rapport, AC-rapport 2017, redovisar det ena uppdraget. Det andra uppdraget 
avser projektområdet Långåsen i samma kommun och redovisas i AC-rapport 
2020. 
 
 

Syfte och målsättning  
Denna utredning ska fungera som underlag för såväl planering som ansök-
ningar och tillståndsprövning. Syftet omfattar dels utredning av förekomst av 
fornlämningar och andra kulturvärden i utredningsområdet, dels kartläggning 
av höga kulturvärden i den planerade vindparkens övriga influensområde, här 
schablonmässigt definierat. Vidare ingår bedömning av påverkan på och 
konsekvenser för de höga kulturvärdena av en vindkraftsutbyggnad i utred-
ningsområdet.  

Tonvikten ligger på lämningar med fornlämningsskydd i kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950), och vidare på kulturmiljöer med områdesskydd eller hus-
hållningsbestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), men andra kultur-
värden med svagare lagskydd beaktas också. Utredningen ska därutöver 
omfatta en bedömning av behovet skyddsåtgärder och av ytterligare antikva-
riska åtgärder. 
 
 

Avgränsning 
Alla av människor skapade eller påverkade miljöer är kulturmiljöer. Inne-
börden av detta är att det strängt taget inte finns något landskapsavsnitt som 
inte utgör en kulturmiljö. Här är det inte människors påverkan som är i fokus, 
utan de verksamheter i äldre tider som efterlämnat spår som är utpekade för 
sina höga värden, i första hand enligt kulturmiljölagen, kapitlen 2, 3 och 4, 
och vidare enligt miljöbalken, kapitlen 1, 3, 4 och 7. Bebyggelse och plan- 
och bygglagens (SFS 2010:900) bestämmelser berörs sällan i utrednings-
områden av här aktuell typ. 

Även kulturvärden  med lägre skyddsvärde beaktas här, exempelvis i form 
av så kallade övriga kulturhistoriska lämningar och av kulturmiljöer av 
kommunalt intresse, länsintresse eller enligt andra urval och åsiktsför-
klaringar i översiktsplan och kulturmiljöprogram.  
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Figur 1. Projekt- och utredningsområdet Östavall i Haverö och Borgsjö socknar, 
Medelpad och Ånge kommun, Västernorrlands län. Skala 1:50 000. 
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Frågeställning 
Utredningen har utgått från följande frågeställning: berörs fornlämning, med 
eller utan synlig begränsning, av det planerade arbetsföretaget? Föreligger 
andra bevarandevärda kulturvärden i projektområdet? Är skyddsåtgärder 
motiverade och vilken form kan de i så fall ta sig? Föreligger sårbara kultur-
miljöer inom den planerade vindparken eller i dess närområde? Hur påverkas 
de i så fall? Vilka eventuella konsekvenser för kulturmiljön kan den planerade 
vindkraftsutbyggnaden få? 
 
 
 

Undersökningsområde 
Utredningsområde  
Projektområdet Östavall utgör arkeologiskt utredningsområde. Dess area är 
1 420 hektar. Det återfinns på höjdryggar öster om Östavalls by och 
övertväras av sockengränsen mellan Haverö och Borgsjö socknar i Medelpad, 
Ånge kommun, Västernorrlands län (figur 1). Fyra trakter och tre kartblad 
berörs, nämligen utmarker till byarna Hålsnäset och Vassnäs i Haverö socken 
samt Ovansjö och Råsjö i Borgsjö socken på kartbladen 69F 1c NO, 69F 2c 
SO och 69F 2c NO. 
 
 
 
Undersökningsområde 
Den vidare kulturmiljöanalysen genomförs i den zon runt det arkeologiska 
utredningsområdet som utgör preliminärt influensområde för den planerade 
vindparken. Positioner för vindkraftverk, fotomontage eller siktanalyser har 
inte legat till grund för analysen, som i stället utgår från att projektområdes-
gränsen motsvarar den kortast tänkbara sträckan mellan ett givet vind-
kraftverk och en given kulturmiljö, och därmed ett worst case scenario.  
 Tonvikten ligger på höga kulturvärden inom fem kilometers avstånd från 
projektområdets och det arkeologiska utredningsområdets gräns (figur 2). Det 
finns inga exempel i rättspraxis på att visuell kulturmiljöpåverkan från större 
avstånd än strax under fyra kilometer ansetts påtagligt skada en kulturmiljö 
(MÖD 5329–16, 2017-05-08). Fem kilometers avstånd antas därför vara ett 
tillräckligt undersökningsområde för påverkans- och konsekvensanalys.  
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Figur 2. Kulturmiljöutredningens undersökningsområde omfattar utredningsom-
rådet med en buffert på fem kilometer.  Skala 1:100 000. 
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Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
Medelpads fornminnen har inventerats av Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 
fornminnesinventering (1938–2002). Förstagångsinventering skedde på 
1960-talet. Revideringsinventering i Borgsjö och Haverö socknar ägde rum 
år 1992  (Jensen 1997:96 f.).  

Inga arkeologiska utredningar eller undersökningar är genomförda i 
utredningsområdet. Uppdragsarkeologi i socknarna har generellt haft liten 
omfattning (Murberget, RAÄ:s kulturmiljöregister och VITALIS 2020-11-
19). 
 Borgsjö och Haverö socknar har bara i mycket liten utsträckning ingått i 
arbetsområdet för Skogsstyrelsens Skog och historia-projekt, vars syfte var 
att registrera kulturminnen i skogsmark (SH 2020-08-24). 
 
 

 

Fornlämningsmiljö 
Före denna utredning fanns en av kulturmiljövården känd lämning i utred-
ningsområdet (RAÄ:s fornminnesregister 2020-08-24) (figur 3). Den utgörs 
av en fäbodlämning (L1936:4572). Fäboden är belagd på en karta från 1700-
talet men är fortfarande bebyggd. Lämningen registrerades vid 1992 års revi-
deringsinventering. 

I utredningsområdets närhet finns praktiskt taget inga registrerade läm-
ningar. Det är i stället vid sjöar och vattendrag väster och norr därom som 
större koncentrationer av kulturminnen föreligger. Det rör sig då främst om 
förhistoriska boplatser och fyndplatser i helt andra topografiska lägen än 
utredningsområdets.  

Fornfynd från socknarna är i stor utsträckning tillvaratagna vid antikva-
riska åtgärder inför vattenreglering och därför på andra platser än inom eller 
nära utredningsområdet. Varken Statens historiska museum eller länsmuseet 
har fornfynd eller fyndsamlingar från berörda byar i sina fynddatabaser på 
internet (Murberget, SHM 2020-08-24, 2020-11-19). 

 
 



Arkeologicentrum AB 

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3. Före 2020 års utredning fanns en registrerad kulturhistorisk lämning i 
utredningsområdet, lämningen efter Ovansjöåsens fäbod (L1936:4572) (RAÄ:s 
fornminnesregister 2020-08-24). 
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Områdesbeskrivning 
Natur och topografi 
Den berörda delen av socknarna återfinns i vågig bergkullterräng, enligt den 
naturgeografiska regionindelningen av landet. I en år 2010 genomförd land-
skapsanalys beskrivs landskapet där utredningsområdets norra del ingår som 
ett kuperat skogslandskap (figur 4) och den södra delen som ett höglänt skog- 
och myrrikt landskap (Regional landskapsanalys 2010).  

Den högsta höjden finns på Tovåsen i utredningsområdets södra del, på 
501 meter över havet. Den lägsta nivån finner man längst i norr på 320 meter 
över havet. I norr finns också utredningsområdets enda inslag av isälvs-
sediment, en jordart som ibland innebär potential för förekomst av forn-
lämning, eftersom man i äldre tid gärna valt väldränerad terräng för sina olika 
verksamheter.  

Med sedimentmarken undantagen förekommer endast morän med 
varierande blockighet, blockrikast längst i söder, och därutöver kalt berg och 
torvmark (figur 5). I utredningsområdets centrala del finns en större myr, 
Storflon, inom vilken man finner utredningsområdets enda vattenspegel, 
Storflotjärnen. Torvmarken avvattnas av några bäckar.  Den enda namngivna 
bäcken på allmän karta är Storflobäcken med avrinning mot öster. 
 
 

 
 
Figur 4. Kuperat skogslandskap. Vy från Kaffepannberget i utredningsområdets 
norra del mot Alby och nord-nordväst. Foto AC2020-027-Y-0014. 
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Figur 5. Jordarter i utredningsområdet: hällmark med tunt moräntäcke (röda fält), 
morän (ljusblå fält), torvmark (bruna fält) och isälvssediment (grus) (gröna fält). Två 
olika kartskalor är sammanslagna (1:25 000 i norr och 1:200 000 i söder) (SGU 
2020-11-19). Skala 1:50 000. 

  



Arkeologicentrum AB 

 

9 
 

Markanvändning 
Utredningsområdets markslag är skogsmark. Skogen utgörs huvudsakligen 
av produktionsskog och merparten av utredningsområdet är avverkad under 
senare år. En andel av Flobergets naturreservat ingår också i utrett område.  

Annan markanvändning omfattar renskötsel och jakt. Utredningsområdet 
ingår i Jijnjevaerie samebys vinterland (Sametinget 2020-08-24). I utred-
ningsområdets norra del finns en bergtäkt. 
 Under överskådlig tid har markslaget i utredningsområdet varit skogs-
mark. Äldre kartor kan emellertid vittna om andra markslag och verksam-
heter, såsom fäboddrift, svedjebruk och betesmark. 

Den fäbod inom Ovansjö utmark som registrerats vid RAÄ:s fornminnes-
inventering med lämningsnummer L1936:4572 var belagd redan vid avvitt-
ringen år 1767 (figur 6). Den kunde ännu på 1960-talet uppvisa bebyggelse 
av viss omfattning. Då var Ovansjöåsens fäbod bebyggd med tio byggnader 
(figur 7). På allmänna kartor redovisas fäboden som myr, vilket torde bero på 
att den ännu delvis öppna vallen tolkats som myr vid flygbildsanalys och 
kartering. 

Råsjö har på sin utmark ett större område avgränsat och namngivet som 
Flobergs Swedjorne vid avvittring år 1859 (figur 8).  
 

 
 
Figur 6. Ovansjöåsens fäbod vid avvittring år 1767, inringad. Utsnittet roterat med 
norr uppåt. Avvittringskarta X9-20:1 (LSA), skannad av Lantmäteriet. Ej skalenlig.  
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Figur 7. Ovansjöåsens fäbod år 1969 och som fäbodlämning i RAÄ:s fornminnes-
register (blå linje). Utsnitt ur ekonomiskt kartblad 17F 5h Ovansjöåsen (1969). 
Skannat av Lantmäteriet. Skala 1:10 000. 
 
 

 
 
Figur 8. Flobergs Swedjorne (37) på utsnitt av 1859 års avvittringskarta 22-bor-166 
(LMA). Skannad av Lantmäteriet. Ej skalenlig. Pilen anger ungefärlig riktning norr. 
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 Flobergssvedjornas yta var omkring 85 hektar enligt avvittringskartan. 
Området avgränsades i väster av traktgränsen till Ovansjö allmänningsskog 
och av sockengränsen mot Haverö. Lantmätarens uppgift, “Flobergs Swed-
jorne med ung löfskog och bete”, kan tolkas som att en viss tid förflutit sedan 
den senaste svedjebränningen. Enlig vegetationssuccessionens kända mönster 
hade igenväxningen vid avvittringen hunnit till stadiet lövskog men 
barrskogen hade inte ännu tagit över. Råsjö skattlades som kronohemman år 
1757. Förste inbyggare var ”en finne vid namn Jon Jonsson”, enligt lant-
mäteriakten (22-bor-29). 
 
 
 
 

Utredningens genomförande 
Byråinventering 
Förberedelser och materialinsamling inför fältarbetet  har omfattat genom-
gång av vanliga antikvariska källmaterial såsom  
x RAÄ:s fornminnesregister och söktjänsterna Kringla och Kulturmiljö-

bild, 
x äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i Institutets för språk och 

folkminnen databas (ISOF) och bearbetningar i Svenskt ortnamnslexikon 
(2003), 

x arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Statens historiska museums fynd-
databas (SHM), 

x Det medeltida Sverige och Riksarkivets Digitala forskarsal, 
x Föremål och annan data i Murbergets, Länsmuseet Västernorrland, 

söktjänst, 
x allmänna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmäteriakter med kartor 

i Lantmäteriets olika arkiv (LMA, LSA och RAK),  
x Lantmäteriets terrängskuggningskarta samt GSD-terrängkartans vektor-

data, 
x Satellitbilder, flygfoton och ortofoton samt historiska ortofoton via webb 

och hos Lantmäteriet, 
x Bergsstatens mineralrättigheter (SGU),  
x SGU:s jordarts- och berggrundskartor samt landshöjningsdata, 
x Skogsstyrelsens skog och historia-material (SH), 
x excerpering i antikvarisk och lokalhistorisk litteratur och rapporter, i 

biblioteksdatabaser och lokalt bibliotek. 
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Fältinventering  
Fältinventering genomfördes mellan 2020-09-14 och 2020-09-24, systema-
tiskt av hela utredningsområdet. Okulär besiktning kombinerades med an-
vändning av jordsond. Täckningsgraden (fältinventerad area per 8 timmar) 
var 59 hektar.  

Alla i regionen relevanta lämningstyper har eftersökts (RAÄ:s Lämnings-
typlista 2018). Fornlämning utan synlig begränsning har byråmässigt efter-
sökts genom landskapsanalys omfattande bland annat jordarter, strandlinje-
förskjutning, dikningsföretag och topografiska data. I fält har sådan eftersökts 
i markskador såsom vägskärningar, rotvältor och markberedningsskador. 
Utredningsområdets belägenhet ovanför högsta kustlinjen innebär att forna 
strandlinjer inte har behövt beaktas. 
 

 
Dokumentation och dokumentationsmaterial 
Ett antal nyfynd har registrerats under denna utredning. Dokumentation har 
skett via RAÄ:s applikation för registrering i fält, Fältreg. Kartinprickningar 
har gjorts enligt RAÄ:s anvisningar (Olsson 2008a). Det betyder bland annat 
att lämningar vars utbredning understiger 20 meters diameter har redovisats 
med mittpunkt, medan lämningar större än 20 meter redovisats med en yta 
med skalenlig utbredning. Noggrannheten uppskattas till ± 7 meter men har i 
vissa fall kunnat korrigeras på underlag av terrängskuggningskarta. 
 Skriftliga beskrivningar har upprättats enligt RAÄ:s anvisningar (Olsson 
2008a och 2008b). Lämningarna är redovisade i en objekttabell i bilaga 3.  

Några områdesöversikter och ett urval av de kulturhistoriska lämningarna 
har fotograferats (bilaga 2 och 4). Fotografier förvaras vid Arkeologicentrum. 
GIS-data är tillgängliga via RAÄ:s kulturmiljöregister och hemsida. 

 
 

Antikvariska bedömningar 
Antikvariska bedömningar är utförda av tidigare platsledare vid RAÄ:s 
fornminnesinventering och enligt RAÄ:s rekommendationer i läm-
ningstyplista och resonemang kring fornlämningsrekvisitens i kulturmiljö-
lagen inbördes relationer (RAÄ Vägledning 2016 [2014], RAÄ Lämnings-
typlista 2018, RAÄ Ett förändrat fornlämningsbegrepp 2018).  
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Resultat: lämningar i 
utredningsområdet 
Före denna utredning fanns som framkommit ett enda känt kulturminne i 
utredningsområdet, en fäbodlämning. Under denna utredning gjordes 26 
nyfynd. I utredningsområdet finns 27 lämningar med tre olika antikvariska 
bedömningar (tabell 1–2, figur 9–10). 
 De kulturhistoriska lämningarna i utredningsområdet utgörs huvud-
sakligen av lämningar efter kolning, antingen i form av ensamliggande kol-
bottnar eller som kolbotten med tillhörande lämning efter kolarkoja. Knappt 
75 % är sådana spår efter träkolsframställning. Ett exempel vardera finns av 
lämningstyperna Fäbod, Husgrund, historisk tid, och Fossil åker. Dessutom 
påträffades i utredningsområdet två fångstgropar för älg eller vildren. 
Huvuddelen av materialet utgörs med andra ord av sådana lämningstyper 
(husgrund och kolbottnar) som inte registrerades alls av RAÄ:s fornminnes-
inventering. 
 
 
Tabell 1. Antikvariska bedömningar avseende kulturminnen i Långåsens utrednings-
område.  
 

Antikvarisk bedömning Färgmarkering 
på karta  Antal 

Fornlämning Röd 2 

Möjlig fornlämning Violett 0 

Övrig kulturhistorisk lämning Blå 24 

Ingen antikvarisk bedömning  Grå 1 

Summa  27 

 
 
 
Tabell 2. Kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet. Resultat av arkeologisk 
utredning steg 1. Jfr figur 9–10. Beskrivningar i bilaga 3.  
 
 
RAÄ L-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
L1936:4572 Fäbod Ovansjöåsens fäbod, 

bebyggd 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7701 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7702 Område med 
skogsbrukslämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, resmila 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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L2020:7703 Fångstgrop Älg/vildren Fornlämning 

L2020:7704 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7705 Fångstgrop Älg/vildren Fornlämning 

L2020:7706 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7707 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7708 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7709 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7710 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7711 Område med 
skogsbrukslämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, resmila 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7712 Husgrund, historisk 
tid 

Timrad skogskoja Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7713 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7714 Område med 
skogsbrukslämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, resmila 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7715 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7716 Område med 
skogsbrukslämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, resmila 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7717 Område med 
skogsbrukslämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, resmila 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7718 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7719 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7720 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7721 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7722 Kolningsanläggning Kolbotten, resmila(?) Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7723 Färdväg Fäbodstig Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7724 Kolningsanläggning Kolbotten, obestämd typ Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7725 Färdväg Fäbodstig Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:10468 Fossil åker Svedja, Flobergs-
svedjorna 

Ingen antikvarisk 
bedömning 
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Figur 9. Kulturhistoriska lämningar i utredningsområdets norra del efter 2020 års 
utredning (RAÄ:s fornminnesregister 2020-11-19). Röd markering=fornlämning, 
blå markering=övrig kulturhistorisk lämning. Jfr tabell 2. Skala 1:20 000. 
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Figur 10. Kulturhistoriska lämningar i utredningsområdets södra del efter 2020 års 
utredning (RAÄ:s fornminnesregister 2020-11-20). Blå markering=övrig kultur-
historisk lämning, grå markering=ingen antikvarisk bedömning. Jfr tabell 2. Skala 
1:20 000. 
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Kulturmiljöanalys 
Nedan redovisas förekomst av höga kulturvärden i undersökningsområdet, 
fördelade med utgångspunkt från skyddsvärde i berörd lagstiftning. 
 
 
Särskilda hänsyn 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. De utgörs enligt 2 kap. 1 
§ av vissa lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har 
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.  

Från och med 2014 års kulturmiljölag har ett förtydligande tillkommit: 
 

1 a §   Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i fråga 
om fartygslämning, förlist 1850 eller senare. 
 

Det ska noteras att lagstiftarnas avsikt inte är, att alla lämningar med 
tillkomsttid före år 1850 ska omfattas av fornlämningsskydd. RAÄ har 
förtydligat att fornlämningsskydd endast kan komma i fråga där samtliga 
fornlämningsrekvisit är uppfyllda, och vidare att rekvisitet ”forna tider” inte 
är synonymt med ”före år 1850”, utan varierar för olika lämningstyper. 
Lämningar av typer som använts ännu under 1900-talet kan sålunda inte anses 
uppfylla rekvisitet ”forna tider” (RAÄ Ett förändrat fornlämningsbegrepp 
2018:12, 2018:40). 

I utredningsområdet finns två fornlämningar med särskilt skydd i 2 kap. 
kulturmiljölagen. Båda är fångstgropar för älg eller vildren och båda ligger 
inom fastigheten Hålsnäset 1:24>3 i Haverö socken i utredningsområdets 
västra del.  

Fångstgropar förbjöds i Sveriges första jaktlag efter landskapslagarna, år 
1864, men fångstmetoden har dessförinnan använts i flera tusen år. RAÄ:s 
rekommenderade antikvariska bedömning för lämningstypen är fornlämning 
(RAÄ Lämningstyplista 2018:24). 

Innebörden av det särskilda skyddet är att länsstyrelsens tillstånd jämlikt 
2 kap. 12 § måste inhämtas för ingrepp i fornlämningen eller i dess fornläm-
ningsområde (2 kap. 2 § ibid.),  alltså det område på marken som behövs för 
att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse. Tillstånd till undersökning och borttagning kan ges 
endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse. 
 Fornlämningarna i det övriga undersökningsområdet är få och behöver 
beaktas endast som grund för utpekandet av Haverö riksintresseområde som 
beskrivs nedan. 
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Kulturreservat  
I utredningsområdet finns ingen kulturmiljö med områdesskydd enligt 7 kap. 
9 § miljöbalken. Inte heller i det övriga undersökningsområdet föreligger 
något sådant kulturvärde. Länets tre kulturreservat återfinns i Kramfors, 
Timrå och Örnsköldsviks kommuner. Grannlänet Gävleborgs närmaste kul-
turreservat finns i Hudiksvalls kommun. 
 
 
Kulturmiljövårdens riksintressen 
I utredningsområdet ingår inga områden med hushållningsbestämmelser 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I undersökningsområdet ingår däremot en del 
av den riksintressanta kulturmiljön Haverö (Y55) (figur 11). Riksintresse-
området har följande motivering och uttryck: 
 
Haverö [Y 55] (Haverö sn)  
Motivering:  
Fornlämningsmiljö kring sjösystemen Havern, Kyrksjön och Holmsjön, koncentration av 
boplatser från stenåldern i typiska strandlägen.  
Uttryck för riksintresset:  
Boplatser, anlagda i för inlandsboplatser karaktäristiska lägen utefter stränder vid från havet 
avsnörda sjöar. Området ligger ovanför högsta kustlinjen.  
I området ingår även:  
Dammar, kvarn och fiskehus vid Haverö strömmar. Haverö 1800-talskyrka med det gamla 
riksgränsmärket Haffrastenen. (RAÄ Riksintressen 2018:15.)  
 
 Riksintresseområdet som är närmare 700 hektar stort återfinns på 1,9 
kilometers och större avstånd från utredningsområdets avgränsning (figur 
12). I undersökningsområdets andel av riksintresseområdet finns ett tjugotal 
registrerade strandanknutna förhistoriska boplatser och fyndplatser.  
 
 
Byggnadsminnen och kyrkomiljöer 
I utredningsområdet finns ingen bebyggelse utöver två kvarstående byggna-
der inom Ovansjöåsens fäbod. Höga, antikvariska byggnadsvärden saknas. 
Vid besiktningstillfället år 2020 var fäboden överlagrad av otaliga vindfällen, 
vilket försvårade besiktning. Byggnaderna inom fäboden är emellertid de för 
miljön konventionella utan högre ålder (figur 13). Det är inte fastställt om de 
härrör från fäbodens ursprungliga användningsområde eller varit avsedda för 
skogsarbetare under 1900-talet. En datering till år 1939 talar möjligen för det 
senare (bilaga 2 och 4, foto AC2020-027-Y-0009). 

I undersökningsområdets norra del finns ett exempel på skyddad bebyg-
gelse i form av Alby kyrka (BeBR och Kyrkokartan 2020-11-19). Avståndet 
mellan utredningsområdet och kyrkobyggnaden är 3,3 kilometer. Byggnads-
minnen saknas helt i undersökningsområdet. 
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Figur 11. Riksintresseområdet Haverö, del av. Vy mot nordost. I förgrunden Bonäset 
på Juånäset i Holmsjön, i bakgrunden Östavalls by och höjdsträckningen med den 
planerade vindparken. Foto Jan Norrman CC BY RAÄ 1988-06-16. 
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Allmänna hänsyn 

Utredningsområdets kulturminnen 
Fäboddrift 
Fäbodväsendet går tillbaka till förhistorisk tid och hade som främsta syfte att 
förse kreaturen med sommarbete. I och med laga skifte fick gårdarna tillgång 
till betesmark på närmare håll och behovet av säsongsmässiga flyttningar 
upphörde. I dag finns bara en handfull fäbodar med en drift som liknar den 
traditionella kvar. Fäboden Ovansjöåsen har en lång historia, möjligen lika 
lång som byn Ovansjö med äldsta ortnamnsbelägg år 1552 (ISOF 2020-11-
19).  

Den rekommenderade antikvariska bedömningen för lämningstypen 
Fäbod är fornlämning (RAÄ Lämningstyplista 2018:25). Den rekommen-
dationen gäller endast när samtliga fornlämningsrekvisit är uppfyllda, vilket 
de inte är här. Fäboden är bebyggd. Ännu på 1960-talet fanns tio byggnader 
inom fäboden, vilket illustrerats ovan (figur 7). I dag finns två. Den 
antikvariska bedömningen är därför tills vidare Övrig kulturhistorisk läm-
ning. 

Till alla fäbodar har en eller flera stigar eller kärrvägar lett. I utrednings-
området finns två sådana exempel, men bara kortare sträckor. I brist på hävd 
försvinner efterhand alla äldre stigar och många vägar. Lämningstypen 
bedöms med de egenskaper som här är aktuella som Övrig kulturhistorisk 
lämning (RAÄ Lämningstyplista 2018:25 f.). 
 
Kolning och annat skogsbruk 
Kolning i resmila har ägt rum sedan åtminstone 1600-talet. Järnbruken har 
varit stora träkolskonsumenter men kolning har även ägt rum för hushålls-
behov. Den sista stora kolningsepoken var under beredskapstiden, då fram-
ställning av träkol gjordes för att förse fordon med bränsle till gengas-
aggregat.  

Kolning i utredningsområdet har bedrivits med viss omfattning, vilket 
antyds av det stora antalet kolbottnar. Kolning för större träkolskonsumenter 
förefaller sannolik. Närheten till järnväg har underlättat transporter. Norra 
stambanan till Ånge stod klar år 1881. 

Utan kartografiska eller andra uppenbara belägg är det svårt att fastställa 
ålder eller tillkomsttid för en enskild kolbotten. 14C-dateringar bidrar inte med 
något som inte redan är känt, nämligen att tekniken var i bruk under perioden 
1600 till 1900 och fram till århundradets mitt (jfr Hennius 2019).  

Från och med ångsågarnas tid fick skogen ett värde annat än för kolning, 
uttag för vedbrand och byggnadsmaterial eller för myrslåtter och skogsbete. 
Vanliga spår efter äldre tiders skogsbruk är grunder efter timrade skogskojor 
och stall. I utredningsområdet finns bara ett sådant exempel, möjligen två, om 
en befintlig byggnad på Ovansjöåsens fäbod ska betraktas som skogskoja. 
Lämningstypen har den rekommenderade antikvariska bedömningen Övrig 
kulturhistorisk lämning (RAÄ Lämningstyplista 2018:34 f.). 
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Figur 12. Kulturvärden i undersökningsområdet. Markeringar utan teckenförklaring 
är kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s fornminnesregister (2020-11-19). Kultur-
reservat, världsarv och byggnadsminnen saknas i undersökningsområdet. MB= 
miljöbalken, KML=kulturmiljölagen. Skala 1:125 000. 



Arkeologicentrum AB 

 

22 
 

 
 

 
 
 
Figur 13. Interiör. Fäbodstuga och/eller skogskoja vid avverkning, Ovansjöåsens 
fäbod (L1936:4572). Vy mot nordost. Foto AC2020-026-Y-0010.  
 
 
Jordbruk 
Svedjebruk har gjort avtryck i utredningsområdet men inte i terrängen, bara i 
äldre kartmaterial. Flobergssvedjorna inom utredningsområdets skogsfinska 
kronohemman Råsjö har inte kunnat bekräftas i fält. Det är mycket vanligt för 
lämningstypen. Skogsbränder lämnar samma tunna kollager efter sig som 
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svedjebränningen gjorde, och den ena typen av brand kan svårligen skiljas 
från den andra. Här har Svedjelandet inte fått någon antikvarisk bedömning 
(Ingen antikvarisk bedömning), eftersom den enda indikationen på svedje-
bruk är ett namn på 1859 års karta. Redan vid karteringstillfället användes 
området som betesmark.  
 
 
Kommunala kulturmiljöer 
I en bilaga till översiktsplanen (ÖP 2004) har Ånge kommun pekat ut flera 
kulturmiljöer av intresse i kommunen. Ingen sådan föreligger i utred-
ningsområdet, men i undersökningsområdet återfinns en gårdsmiljö i Råsjö, 
finngården från 1700-talet vars svedjeland registrerats under denna utredning. 
Finngården omfattar flera bevarade byggnader från 1700-talet, 1800-talet och 
senare. Råsjö återfinns på 2,8 kilometers avstånd från utredningsområdet. 
 
 
 
 

Sårbarhetsanalys 
Utredningsområdet 

Karaktär 
Utredningsområdet utgör ett höglänt utmarksområde på större avstånd från 
bebyggelse i markslaget skogsmark. Karaktären bestäms till huvuddelen av 
det moderna skogsbruket, men det finns spår av äldre tiders utmarksbruk, i 
det senare fallet i form av fäboddrift, skogsbete och myrslåtter. Landskaps-
typen är konventionell för vindbruk i Sverige och sårbarheten liten. 
 
 
Kulturvärden 
I utredningsområdet saknas med undantag av två fångstgropar särskilda 
skyddsvärden, men det finns ett större antal kulturvärden som omfattas av 
allmänna hänsynskrav. Samtliga är konventionella för landskapstypen och 
regionen. Flertalet är av masskaraktär. Ingen av dem är att betrakta som sårbar 
i relation till arbetsföretaget.  
 
 
Undersökningsområdet 

Karaktär 
Undersökningsområdets karaktär skiljer sig i någon mån från utrednings-
områdets. Även här har huvuddelen karaktär av höglänt skogslandskap och 
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myr- och skogsrik terräng. Markslaget är övervägande skogsmark och den 
större andelen utgörs av produktionsskog. Men här finns även naturvärden 
med områdesskydd och inslag av annan markanvändning och av bebyggelse, 
kommunikationer och industri.  Undersökningsområdet innehåller redan före 
vindkraftsutbyggnad exempel på kraftproduktion och eldistribution. I så 
måtto föreligger samband mellan vattenkraftens produktion och distribution 
med vindkraftens. 
 
Kulturvärden 
I undersökningsområdet finns ingen kulturmiljö med områdesskydd, men i 
dess västra del finns ett område med hushållningsbestämmelser, utpekat för 
sina fornlämningsmiljöer. Fornlämningar förekommer även utanför riks-
intresseområdet, men utgör inte fornvårdsobjekt eller viktiga besöksmål.  

Varje byggnad representerar ett kulturvärde i plan- och bygglagens (SFS 
2010:900) mening. Ingen av byarna är emellertid utpekade som särskilt 
intressanta för sin kulturmiljö, och inga byggnadsminnen ingår. Av särskilt 
skydd omfattas endast riksintresseområdet Haverö och Alby kyrka.  

 
 
 

Kulturmiljöpåverkan 

Utredningsområdet 
Fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar bör kunna undvikas genom 
enkla skyddsåtgärder. Förslag på sådana lämnas i det avslutande avsnittet i 
denna rapport. 

Visuell och audiell påverkan på kulturhistoriska lämningar kan inte 
undvikas. På grund av lämningarnas art och karaktär och då ingen av dem 
utgör besöksmål eller fornvårdsobjekt behöver den audio-visuella påverkan 
enligt praxis inte beaktas.  
 
 
Undersökningsområdet 
Någon fysisk eller audiell påverkan på kulturvärden utanför utrednings-
området kan inte alls eller endast i obetydlig grad bli aktuell. Avstånd och 
förhärskande vindriktning talar för det.  

Synlighet kan inte undvikas i alla siktstråk. Öppna ytor såsom sjöar och 
trädlösa myrar befrämjar synlighet. Topografi, vegetation och avstånd utgör 
potentiella sikthinder.  
 Från riksintresseområdet Haverö med sina förhistoriska boplatser kom-
mer vindkraftverk att bli synliga från delar av riksintresseområdet i siktstråket 
mot öster och på närmare två kilometers och större avstånd. Riksintresse-
området utgör trots sin motivering inget opåverkat stenålderslandskap. 
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Tvärtom finns talrika exempel på modernisering, inte bara i  form av det 
moderna skogsbrukets markanvändning inom och utanför riksintresse-
området, utan också i form av bebyggelse, kommunikationer och industri 
mellan den planerade vindparken och riksintresseområdet.  

Alby kyrka är en enskeppig salkyrka uppförd som gravkapell åren 1932 
till 1933 (BeBR 2020-11-18). Kyrkomiljön omges av skogsridåer i alla 
siktstråk utom mot sydost, där en gles trädridå tar vid. Som närmaste granne 
har kyrkomiljön villabebyggelse och industriområde, kraftverk och kraft-
ledning, järnväg och landsväg. Vindkraftverk kan bli synliga från kyrko-
miljön i siktstråket mot söder och på 3,3 kilometers eller större avstånd. 
 Även den kommunala kulturmiljön Råsjö finngård kan möjligen 
påverkas visuellt. Det topografiska läget i en sydostsluttning med den 
planerade vindparken på 2,8 kilometers avstånd nordväst om byn, torde 
tillsammans med vegetation helt eller delvis avvärja synlighet. Gårdsmiljön 
kan även fortsättningsvis upplevas i flertalet siktstråk utan synliga vind-
kraftverk. Avstånd och sikthinder bedöms tillräckliga för att uppfylla de 
allmänna hänsynskraven. 
 
 

Konsekvensbedömning 
Negativa konsekvenser för lämningar i utredningsområdet uteblir om de kan 
kvarligga utan skador. Om fångstgropar efter länsstyrelsens beslut undersöks 
och tas bort ersätts de fysiska groparna i terrängen med undersöknings-
rapportens resultat, men det är att föredra att åtgärder vidtas så att de kan 
kvarligga i en meningsfull miljö. 
  Ökad kännedom om utredningsområdets lämningar och den information 
som tillförts RAÄ:s fornminnesregister om dem är en positiv konsekvens av 
vindkraftsplanerna.  
 För riksintresseområdet Haverö och Alby kyrka i undersökningsområdet 
bedöms konsekvenserna av vindkraftsutbyggnad i projektområdet Östavall 
bli helt obetydliga. För båda gäller, att deras omgivande landskap innehåller 
påtagliga inslag av modernisering alltsedan 1800-talets slut och in i vår tid.   
 Den kommunala kulturmiljön i Råsjö omges i alla riktningar av skogs-
mark präglad av modernt skogsbruk. Konsekvenser för kulturmiljön av den 
planerade vindkraftsutbyggnaden bedöms preliminärt och i värsta fall – om 
vindkraftverk placeras på projektområdesgränsen, på kortast möjliga avstånd 
från kulturmiljön – hamna inom spannet obetydlig till liten negativ.  
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Åtgärdsförslag 
Det är länsstyrelsen som avgör behov av ytterligare antikvariska åtgärder med 
anledning av det planerade arbetsföretaget. Här lämnas nedanstående förslag 
(tabell 3). 
 
 
Särskilda hänsyn 
För de två fångstgroparna L2020:7703 och L2020:7705 föreslås ett gemen-
samt skyddsområde som inte bör understiga cirka 30 meters radie från respek-
tive fångstgrops mittpunkt. Därutöver kan snitsling eller annan märkning i 
fält underlätta hänsyn under anläggningsarbetena, om sådana ska ske nära 
skyddsområdet.  

Om marken måste tas i anspråk och fångstgroparna inte kan kvarligga ska 
länsstyrelsens tillstånd jämlikt 2 kap. kulturmiljölagen inhämtas. 
 
 
Allmänna hänsyn 
Allmänna hänsyn innebär att ingrepp och skador så vitt möjligt undviks eller 
minimeras. För utredningsområdets husgrund, kolbottnar och fäbodstigar 
föreslås skyddsområden om tio meter från respektive lämnings avgränsning 
respektive mittlinje räknat. Därutöver kan snitsling eller annan märkning i fält 
underlätta hänsyn under anläggningsarbetena, om markingrepp ska ske nära 
skyddsområdet. För den fossila åkern föreslås ingen skyddsåtgärd utöver att 
skador undviks. 

Vid avverkningsbehov nära kulturhistoriska lämningar kan praxis inom 
skogsbruket vara vägledande. Praxis är att genomföra avverkning på och nära 
en lämning men att inom densamma och helt nära undvika körning med 
skogsmaskin. Högstubbar kvarlämnas på och nära lämningen. 
 
 
Ytterligare antikvariska åtgärder 
Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare antikvariska åtgärder med anledning 
av arbetsföretaget och med stöd i 2 kap. kulturmiljölagen. Här föreslås 
ytterligare åtgärder endast avseende de två fångstgroparna, i den mån 
skyddsåtgärder för deras fortbestånd inte kan vidtas. Därutöver föreslås inga 
antikvariska åtgärder av följande skäl: 

x förekomst av lämningar utan fornlämningsskydd bedöms inte kunna 
läggas till grund för åtgärder utöver den dokumentation som redan 
genomförts inom ramen för denna utredning, 

x indikationer på fornlämning utan synlig begränsning har inte fram-
kommit i markskador i utredningsområdet, 

x terränglägen med potential för fornlämning utan synlig begränsning 
har inte framkommit i utredningsområdet. Topografi och jordarts-
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fördelning bedöms sakna potential för fornlämning utan synlig 
begränsning.  

 
 
Okänd fornlämning 
Avslutningsvis erinras om bestämmelsen i 2 kap. 11 § kulturmiljölagen, att 
om en fornlämning som inte tidigare är känd påträffas under markarbeten ska 
arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder 
arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.  
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Tabell 3.  Arkeologicentrums förslag och rekommendationer avseende minime-
rad kulturmiljöpåverkan enligt miljöbalkens (MB) och kulturmiljölagens (KML) 
portalparagrafer respektive för ytterligare antikvariska åtgärder enligt kultur-
miljölagen 2 kap. 10–14 §§. 

 
 

 RAÄ L-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Förslag enligt MB 
och KML kap. 1 

Förslag enligt 
KML kap 2. 

L1936:4572 Fäbod Ovansjöåsens 
fäbod, bebyggd 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 50-100 
m från avgränsning. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7701 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7702 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 25 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7703 Fångstgrop Älg/vildren Fornlämning Särskilda hänsyn. Ge-
mensamt skyddsom-
råde L2020:7705 30 m 
från mittpunkt.  

Tillståndsansökan. 
Undersökning 

L2020:7704 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7705 Fångstgrop Älg/vildren Fornlämning Särskilda hänsyn. Ge-
mensamt skyddsom-
råde L2020:7703 30 m 
från mittpunkt. 

Tillståndsansökan. 
Undersökning. 

L2020:7706 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7707 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7708 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7709 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7710 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7711 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 25 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7712 Husgrund, 
historisk tid 

Timrad 
skogskoja 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 

Ingen åtgärd. 
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från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

L2020:7713 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7714 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 25 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7715 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7716 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 25 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7717 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Kojlämning och 
kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 25 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7718 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7719 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7720 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7721 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7722 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
resmila(?) 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7723 Färdväg Fäbodstig Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från mittlinje. 
Snitsling vid behov. 

 Ingen åtgärd. 

L2020:7724 Kolnings-
anläggning 

Kolbotten, 
obestämd typ 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:7725 Färdväg Fäbodstig Övrig kultur-
historisk lämning 

Allmänna hänsyn. 
Skyddsområde 10 m 
från avgränsning. 
Snitsling vid behov. 

Ingen åtgärd. 

L2020:10468 Fossil åker Svedja, Flobergs-
svedjorna 

Ingen antikvarisk 
bedömning 

Allmänna hänsyn. 
Inget skyddsområde. 

Ingen åtgärd. 
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Bilaga 1. Administrativa och 
tekniska uppgifter 
Uppdrag 
Kulturmiljöutredning, Östavalls projektområde för vindbruk, Ånge kommun, 
Västernorrlands län 
 
Diarie- och projektnummer   
Arkeologicentrums P-nr: P2020-027-Y Östavall 
Arkeologicentrums rapportnr: ACR2017 
Uppdragsnr i KMR: 202001076 
 
Projektägare 
Nordex Sverige AB, Bolandsgatan 15 G 2tr, 753 23 Uppsala 
 
Beställare 
Ecogain AB, Västra Norrlandsgatan 10 D, 903 27 Umeå 
 
Utförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35 B, 831 30 Östersund 
Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger, Lars Z Larsson, 
Stefan Nilsson, Thomas Risan 
 
Projekttid och täckningsgrad 
Fältarbete: 2020-09-14–2020-09-24, 24 dvn  
Täckningsgrad: 59 hektar 
 
Län: Västernorrland 
Landskap: Medelpad 
Kommun: Ånge 
Socken: Borgsjö  
Trakt: Hålsnäset, Ovansjö, Råsjö och Vassnäs 
Kartblad: 69F 1c NO, 69F 2c SO, 60F 2c NO 
 
Utredningsområde 
Yta utredningsområde: 1 420 hektar 
Undantagna ytor: - 
Höjd över havet: 320–501 meter 
SV-koordinat: N6918670 E525180 
 
Kartreferens 
SWEREF 99 TM, RH 2000 
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Kartering 
Programvara: QGIS 3.10.3 
 
Fynd 
Inga fynd har tillvaratagits. 
 
Arkivmaterial 
Inget arkivmaterial har producerats. All dokumentation är tillgänglig via 
RAÄ:s Fornsök. 
 
Fotografier 
Digitala fotografier (bilaga 2 och bilaga 4) är återgivna i denna rapport och 
förvaras vid Arkeologicentrum. 
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Bilaga 2. Fotolista 
 

ID Bild-
nr 

Motiv Riktn 
mot 

Fotograf Datum 

AC2020-027-Y 0002 Kolbotten markerad med 
kulturstubbar och kmv-snitslar 

SSV Stefan 
Nilsson 

2020-09-21 

AC2020-027-Y 0003 Avbrutet lieblad på kolbotten — Stefan 
Nilsson 

2020-09-21 

AC2020-027-Y 0004 Färdväg (fäbodstig?) markerad av 
kulturstubbar 

Ö Stefan 
Nilsson 

2020-09-21 

AC2020-027-Y 0005 ”Kulturhöga” naturstubbar V Stefan 
Nilsson 

2020-09-23 

AC2020-027-Y 0006 Grund med spisröse efter kolarkoja ÖNÖ Stefan 
Nilsson 

2020-09-23 

AC2020-027-Y 0007 Detalj av föreg. med sågblad och 
fönsterglasbit 

NÖ Stefan 
Nilsson 

2020-09-23 

AC2020-027-Y 0008 Ruin efter ladugård på fäbodvall N Stefan 
Nilsson 

2020-09-24 

AC2020-027-Y 0009 Klotter på skogshuggarkoja ”N.N. 
Den 8/8 1939” 

N Stefan 
Nilsson 

2020-09-24 

AC2020-027-Y 0010 Interiör i skogshuggarkoja på 
fäbodvall 

NÖ Stefan 
Nilsson 

2020-09-24 

AC2020-027-Y 0011 Husgrund efter kolarkoja. S om 
Fjället. 

Ö Thomas 
Risan 

2020-09-16 

AC2020-027-Y 0012 Kolbotten efter resmila. Fjället. NÖ Thomas 
Risan 

2020-09-18 

AC2020-027-Y 0013 Kolbotten efter resmila. N om Fjället. SÖ Thomas 
Risan 

2020-09-18 

AC2020-027-Y 0014 Vy från Kaffepannberget mot den 
kemiska industrin i Alby 

NNV Thomas 
Risan 

2020-09-23 



Arkeologicentrum AB 

 

38 
 

  



Arkeologicentrum AB 

 

39 
 

Bilaga 3. Objekttabell 

RAÄ L-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

L1936:4572 Fäbod Beskrivning av lämning  
Fäbodlämning, 280x160 m (NNV-SSÖ), bestående av två stående 
byggnader (ett fähus och ett boningshus), fyra ruiner (två fähus, en 
lada, ett boningshus), 13 grunder (varav två är boningshus och en 
källargrund) samt tre spismursrester, lämningar av gärdesgårdar och 
ett trettiotal röjningsrösen. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Motivering till antikvarisk bedömning  
Bebyggd. 
Antikvarisk kommentar  
Ingen ändring vid besiktningstillfället år 2020, huvudsakligen på 
grund av svåra besiktningsförhållanden orsakade av stormskador. 
Grad av skada  
Åverkan 
Skadebeskrivning:  
Stormskadad med otaliga kvarliggande vindfällen. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925007.765939897 , E  526854.7358376917  
Mätmetod  
Manuell inprickning , medelfel:  20.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:20000 
Kommentar till inmätning  
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-24 
Terräng kring lämning  
Svag V-sluttning, sandig morän. Skogsmark (delvis öppen terräng, 
blandskog). 
Vegetation på lämning  
– 
Tradition  
– 
Namn på lämning  
Ovansjöåsen 
Ovansjö Åsvallar Fäb. (1919) 
Referenser 
Kartmaterial  
Kartarkiv:   
Lantmäterimyndigheternas arkiv 
Karttyp:   
Skattläggningskarta 
Kartakt:   
22-bor-56 (1767) 
Kartarkiv:   
Rikets allmänna kartverks arkiv 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Karttyp:   
Generalstabskartan 
Kartakt:   
Ramsjö J242-78-1 (1919) 

L2020:7701 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, 18 m i diam. Plan inneryta, mestadels 
omgärdad av vall, 1-2,5 m br och 0,8 m h, kraftigast i Ö. Kol 
framkom vid sondning. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925052.877501 , E  526339.871127  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-22 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett trettiotal granar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7702 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Beskrivning av lämning  
Område med skogsbrukslämningar, 30x20 m (NÖ-SV), bestående 
av en kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten, rund, 16 m 
diam och 0,4 m h. Ojämn yta, omgiven av vall i Ö, 1-2 m br och 0,4 
m h, saknas i V. Omedelbart NÖ om kolbottnen: Kojgrund, 
kvadratisk, 4x4 m (NNV-SSÖ), väggvallar 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m 
h. Spismursröse i NNV, närmast kvadratiskt, 1,7x1,7 m (NNV-SSÖ) 
och 0,8 m h, bestående av stenar, 0,4-0,6 m st. Spismursröset är 
delvis övermossat. 
Lämningen består av  
Husgrund, historisk tid - , antal 1 
Kolningsanläggning - Form: rund, Typ: kolbotten resmila, antal 1 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Rotvälta i NV. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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N  6923505.199229086 , E  526883.328222619  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
S-sluttande moränmark angränsande till sankmark. Skogsmark 
(barrblandskog). 
Vegetation på lämning  
Kolbottnen beväxt med ett tjugotal granar och tre aspar. 

L2020:7703 Fångstgrop Beskrivning av lämning  
Fångstgrop, rund, 4 m diam och 0,6 m dj. Närmast rektangulärt 
bottenplan, 1,5x0,7 m (NV-SÖ). Runt kanten vall, 1-1,5 m br och 
0,2-0,3 m h. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6923175.255088 , E  526650.409254  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-15 
Terräng kring lämning  
Flack moränhöjd. Skogsmark (ung blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med en björk. 

Fornlämning 

L2020:7704 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Ojämn yta, avgränsad av 
en vall 1,5-3 m h och 0,2-0,4 m h.  
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Skadad av två rotvältor. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924955.127793 , E  527816.370573  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Digitalt ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Upplösning 0.5 m 
Höjd över havet  
Orientering  
Två m NÖ om skotarväg, fem m in på denna där den lämnar 
skogsbilvägens vändplan. 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-23 
Terräng kring lämning  
NÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett tiotal granar, samt sly av rönn, björk och asp. 

L2020:7705 Fångstgrop Beskrivning av lämning  
Fångstgrop, närmast rund, 3 m diam och 1,3 m dj. Rektangulärt 
bottenplan, 1,5x0,5 m (NÖ-SV). Runt kanten vall, 1-2 m br och 0,3 
m h. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6923236.65606 , E  526610.117048  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-15 
Terräng kring lämning  
Flack moränhöjd. Skogsmark (ung blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med fyra granar, en tall, en björk och något lövsly. 

Fornlämning 

L2020:7706 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam och 0,1-0,3 m h.  
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Tangeras i S av en basväg. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6921649.415793 , E  528177.957942  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-15 
Terräng kring lämning  
Avsats i V-sluttande moränhöjd. Skogsmark (granskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett trettiotal granar. 

L2020:7707 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam och 0,2 m h. Avgränsas av 
en vall, 2-4 m br och 0,5 m h. Utanför kanten är en täktränna, 2-4 m 
br och 0,3 m dj. Rikligt med kol vid sondning. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6921995.304397 , E  527960.202815  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
Fuktig moränmark sluttande mot våtmark i Ö. Skogsmark 
(blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med femtiotal små och större granar samt en större sälg. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7708 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam och 0,2-0,5 m h. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6922392.732082 , E  527955.504051  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
NNV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark. 
Vegetation på lämning  
Beväxt med tätt tall-och granbestånd samt enstaka björkar. 

L2020:7709 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,1 m h. Svåravgränsad på grund av 
vegetation och körspår. Omges av en ränna, 0,5 m br. Sparsamt med 
kol vid sondning. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Körspår i Ö och V kanterna. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6923435.817885 , E  527334.984106  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med gran-, asp- och rönnsly. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7710 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten, rund, 16 m diam och 0,5 m h. Täktgropar i NV, ställvis 
täktdike runt om. Kol framkom vid sondning. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 



Arkeologicentrum AB 

 

45 
 

Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6922405.481055 , E  527458.214614  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-17 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett fyrtiotal granar samt ett par aspar. 

L2020:7711 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Beskrivning av lämning  
Område med skogsbrukslämningar, 45x25 m, bestående av en 
kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten efter resmila, 
rund, 22 m diam och 0-0,4 m h, i N delvis nedgrävd i sluttningen, 
0,2 m dj. Jämn yta, i S omgiven av en vall. tydlig i S, 0,8-2 m br och 
0,1-0,3 m h. 12 m NV om kolbottnen: Kojgrund, kvadratisk, 5,5x5,5 
m (SSÖ-NNV) och 0,2-0,4 m h. Spismursröse i S, närmast 
rektangulärt, 3,5x3 m (VSV-ÖNÖ) och 1,2 m h, av 0,1-0,4 m st 
stenar. Ingång i SÖ i anslutning till spismursröset. Väggvallarna är 
1-1,2 m br och 0,2-0,4 m h. 
Lämningen består av  
Husgrund, historisk tid - Verksamhet: kolning, antal 1 
Kolningsanläggning - Form: rund, Typ: kolbotten resmila, antal 1 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924493.825705546 , E  526968.2991948266  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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2020-09-21 
Terräng kring lämning  
Vid foten av NNÖ-sluttande moränbacke. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med sju granar. 

L2020:7712 Husgrund, 
historisk tid 

Beskrivning av lämning  
Husgrund, kvadratisk, 6x6 m (Ö-V) och 0,5 m h. Resterna består av 
2-3 stockvarv. I SV delen ett spisröse, oregelbundet, 3-4 m diam och 
0,5-0,6 m h. Plåthinkar och diverse plåtskrot i grunden. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6922208.758961 , E  528262.934824  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark/torvmark intill myr. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett tiotal granar och lövsly. 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7713 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam och 0,3-0,4 m h. Något 
utgrävd i Ö delen. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6922049.435975 , E  527774.11361  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-16 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark/torvmark intill myr. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett femtiotal granar och tre björkar. 

L2020:7714 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Beskrivning av lämning  
Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (NNV-SSÖ), 
bestående av en kolbotten och en kojgrund. Kolbotten efter resmila, 
rund, 16 m diam. Antydan till vall i Ö, 2-3 m br och 0,3 m h. 
Otydlig avgränsning i V. Antydan till täktdike i SV. NV om 
kolbotten är en täktgrop, 1,5x1 m (SV-NÖ) och 0,3 m dj. 
Omedelbart NNV om föregående: Grund till kolarkoja, kvadratisk, 
3x3 m (NV-SÖ), spisröse i SÖ, närmast ovalt, 2,5x1 m (SSV-NNÖ) 
och 0,7 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Trolig ingång i SSV, 1 m br. 
Väggvallarna otydliga, 0,5-1 m br och 0,4 m h. NNÖ om 
kojgrunden är en täktgrop, 2x2 m st och 0,4 m dj. 
Lämningen består av  
Husgrund, historisk tid - Verksamhet: kolning, antal 1 
Kolningsanläggning - Form: rund, Typ: kolbotten resmila, antal 1 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Kojgrunden belamrad med ris. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925175.3634769 , E  527326.6261664  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-23 
Terräng kring lämning  
Moränmark på krön av avsats ovan NÖ-sluttning, angränsande till 
fuktigare mark i SV. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Kolbottnen beväxt med ett tjugotal granar, kojgrunden med sly. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7715 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och 0,3 m h. Ytan något 
ojämn, avgränsas av en vall, 1,5-2 m br och 0,2-0,3 m h. Ett tiotal 
stybbgropar runt kanten. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6921394.506926 , E  527524.021374  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-15 
Terräng kring lämning  
Flack moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Tätt beväxt med mindre granar och lövsly. Högstubbar, knappt 
synliga över lövslyn. 

L2020:7716 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Beskrivning av lämning  
Område med skogsbrukslämningar, 40x20 m (Ö-V), bestående av en 
kolbotten och en grund till kolarkoja: Kolbotten efter resmila, rund, 
12 m diam och 0,3 m h. Plan yta i mitten, vall i SV och NV, 1,5-2 m 
br och 0,4 m h. Otydlig avgränsning i N-NÖ. Vom kolbottnen är en 
täktgrop, 2x1 m (N-S) och 0,4 m dj. I Ö är en täktgrop, 2,5x1,5 (Ö-
V) och 0,4 m dj. Antydan till täktdike i SV-S. 19 m Ö om 
föregående: Grund till kolarkoja, närmast oval, 6x3,5 m (N-S), 
otydliga väggvallar, 0,2-0,3 m br och 0,1 m h. Spisröse lagt mot och 
på jordfast block. Röset är närmast ovalt, 2x1,5 m (N-S) och 1,5 m 
h, av 0,1-0,4 m st stenar. Ö om spisröset är två täktgropar, 1,5x1 m 
(N-S resp. Ö-V) och 0,4 m dj. I kojgrunden iakttogs kvarvarande 
timmerrester samt en bit fönsterglas och ett sågblad. 
Lämningen består av  
Husgrund, historisk tid - , antal 1 
Kolningsanläggning - , antal 1 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6926186.50187512 , E  526470.0175331725  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-23 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng kring lämning  
SSÖ-sluttande moränmark ner mot bäck. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Kolbottnen är beväxt med ett sextiotal granar och ett par alar. 
Kojgrunden är beväxt med fem granar samt en ungbjörk och en 
ungtall på spisröset. 

L2020:7717 Område med 
skogsbruks-
lämningar 

Beskrivning av lämning  
Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (NV-SÖ), bestående 
av en kolbotten efter resmila och en grund till en kolarkoja. 
Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam och 0,5 m h. Flack yta. 
Delvis täktdike omkring kanten. Omedelbart NV om föregående: 
Grund till kolarkoja, närmast oval, 4x2,5 m (NV-SÖ) och 0,2 m h. 
Spisröse i SÖ, närmast ovalt, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, av 0,2-
0,5 m st stenar. 
Lämningen består av  
Husgrund, historisk tid - Verksamhet: kolning, antal 1 
Kolningsanläggning - Form: rund, Typ: kolbotten resmila, antal 1 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Körspår omedelbart i SÖ kant. Kolbottnen har rotvältor i N och NV.  
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6923728.843545882 , E  526575.2167114189  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-18 
Terräng kring lämning  
Avsats (NV-SÖ) i SV-sluttande moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett tiotal granar, en tall och enstaka alar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7718 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam och 0-0,3 m h. I SSÖ är ett 
skorstensröse i vallen, närmast ovalt, 6x3 m (SSÖ-NNV), av 0,2-0,5 
m st stenar. Anläggningen avgränsas av en vall, 2-3,5 m br och 0,2-
0,4 m h. Omges i S av täktgropar, 2-3x2-2,5 m och 0,2-0,4 m dj. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924124.91490124 , E  527255.36179364  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-21 
Terräng kring lämning  
NNÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med fyra granar. 

L2020:7719 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 11 m diam och 0,1-0,3 m h. Mycket 
ojämn yta. Omgiven av täktränna, 1-2 m br och 0,1-0,3 m dj. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6923854.169389 , E  526701.812817  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-18 
Terräng kring lämning  
Svagt NNV-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett tjugotal granar och en björk. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7720 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam och 0,4 m h. Plan yta, vall 
utmed periferin, 1-2 m br och intill 0,5 m h, saknas i V-VNV. 
Omgärdas av täktdike. Kol framkom vid sondning. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924251.663744 , E  526376.494823  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-18 
Terräng kring lämning  
NV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett fyrtiotal granar och enstaka sälgar. 

L2020:7721 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 1 m h. Något ojämn 
yta. S delen ingrävd i svag N-sluttning, 0,3 m dj. Omgiven av vall i 
N, 0,5-1,5 m br och 0,3 m h. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Åverkan 
Skadebeskrivning:  
Körspår genom lämningens V hälft. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924311.877445 , E  526704.857407  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-18 
Terräng kring lämning  
N-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (granskog). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med femton granar, en asp och en sälg. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7722 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten, oklar form, möjligen rund, 15 m diam, bestående av kol 
under torven och i rotvältor. På marken i S delen iakttogs ett 
avbrutet lieblad. Runt platsen sitter kmv-snitslar. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Antikvarisk kommentar  
Tolkningen av lämningen försvåras av talrika vindfällen.  
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Överlagras av cirka tolv vindfällen.  
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924722.222495 , E  527392.968334  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-21 
Terräng kring lämning  
Svagt NNÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett femtontal granar. 

L2020:7723 Färdväg Beskrivning av lämning  
Fäbodstig, 350 m l (Ö-V) och 2 m br. Formen på stigen inte helt 
lättbedömd, men lättgången mark utom vid vindfällen och rotvältor. 
Avslutas i båda ändar av körspår. Utmärkt av kulturstubbar. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
Svårbesiktigat på grund av avverkning och vindfällen. Jfr 
Ovansjöåsens fäbod (L1936:4572). 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Ställvis skadad av rotvältor och körspår. Vindfällen ligger ställvis 
över stigen. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924836.407503857 , E  527281.4355024286  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-21 
Terräng kring lämning  
Svagt N-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med gräs, delvis beväxt med sly. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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L2020:7724 Kolnings-
anläggning 

Beskrivning av lämning  
Kolbotten, svårbestämd form, närmast kvadratisk, 15x15 m (N-S) 
och 0,4 m h. Plan yta, i Ö nedgrävd i sluttningen. Rundad 
avgränsning i V, rak i N och Ö, i S i form av en vall, 2 m br och 0,4 
m h. Kol framkom vid sondning. Inga tydligt iakttagbara täktgropar 
omkring. Omgiven av ett tiotal kulturstubbar med kmv-snitslar. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6924213.016821 , E  527831.232297  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-21 
Terräng kring lämning  
V-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med ett tiotal små torrgranar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

L2020:7725 Färdväg Beskrivning av lämning  
Fäbodstig, rest av, 35 m l (SÖ-NV) och 0,5-0,7 m br. Ställvis 
hålvägsliknande, 0,7 m br och 0,3 m dj, ställvis med uppbyggd 
vägbank, 2 m br och 0,5 m h.  
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
Påverkad av körspår i sen tid, därför svårtolkad och längden är 
svårbedömd. Sammanfaller med fäbodstig på generalstabskartan. 
Marken fast och lättgången. 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925345.8077425 , E  526431.11672775  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Kommentar till inmätning  
Inmätningen gjord på tydligaste delen, fortsätter enligt kartunderlag 
i båda riktningarna. 
Höjd över havet  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-22 
Terräng kring lämning  
NNÖ-sluttande moränmark mot myr. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med sly. Belamrad med röjningsavfall. 
Referenser 
Kartmaterial  
Kartarkiv:   
Rikets allmänna kartverks arkiv 
Karttyp:   
Generalstabskartan 
Kartakt:   
Ramsjö J242-78-1 (1919) 

L2020:10468 Fossil åker Beskrivning av lämning  
Svedja, enligt uppgift på 1859 års karta. Vid utredning år 2020 
iakttogs inga säkra spår av svedjebruk inom berörd del av angivet 
område. Enligt lantmäteriakten var här vid 1859 års 
karteringstillfälle: 37. Flobergs Swedjorne med ung löfskog och 
bete, vilket antyder att svedjebruket låg några år bakåt i tiden. 
Kronohemmanet Råsjön, senare Råsjö, skattlades år 1757. Förste 
inbyggare var "en finne vid namn Jon Jonsson". 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Ingen antikvarisk bedömning 
 - Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält  
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Antikvarisk kommentar  
Inprickat område delvis fältinventerat vid 2020 års utredning då 
endast den V, mindre delen ingår i det aktuella utredningsområdet. 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6921443.553818681 , E  529102.5824308062  
Mätmetod  
Manuell inprickning , medelfel:  10.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Placering  
Ej synlig ovan mark 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-09-24 
Terräng kring lämning  
Kraftigt Ö sluttande moränmark. Skogsmark (barrblandskog 
respektive hygge). 
Namn på lämning  
Flobergssvedjorna 
Referenser 
Uppgiftslämnare eller muntlig källa  
Kartmaterial  
Kartarkiv:   
Lantmäterimyndigheternas arkiv 

Ingen antikvarisk 
bedömning 
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Karttyp:   
Avvittringskarta 
Kartakt:   
22-bor-166 (1859) 
Kartarkiv:   
Lantmäterimyndigheternas arkiv 
Karttyp:   
Skattläggningskarta 
Kartakt:   
22-bor-29 (1757) 
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