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Bakgrund
Med anledning av planerad vindkraftpark i Moskogen i Undersåkers socken
planeras även för nya kraftledningar. Jamtli har därför på uppdrag av
SWECO Environment AB utfört en arkeologisk utredning av berörda
sträckor.

Utredningsområdena
För att ansluta vindkraftparken till befintligt ledningsnät finns två alternativ,
det norra och det östra.
Det norra alternativet går från vindkraftparken belägen vid Hottögsrun och
norrut och korsar Indalsälven öster om Mo och Svensta, för att sedan
fortsätta väster om Järpströmmen för anslutning mellan befintlig
kraftledning och Järpströmmens kraftstation. Delar av denna sträckning
utreddes år 2009.
Det östra alternativet går från vindkraftparken i nordöstlig riktning mot
Mörsil och korsar Indalsälven väster om Mörsil och går därefter på norra
sidan av Indalsälven i nordvästlig riktning fram till söder om Järpbyn där
den korsar Järpströmmen för anslutning till där befintlig kraftledningen.

Tidigare utredningar i området
År 2009 utredde Jamtli de vindkraftparker som planeras i området. I
samband med detta utreddes även förslag till 28 km ny kraftledning. Nu
planerad kraftledningsdragning är ändringar utifrån det förra förslaget
varför delar av arbetet redan utförts. I första hand gäller detta den
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förberedande kart- och arkivgenomgången men även en mindre sträcka av
nu planerad kraftledningsdragning sammanfaller med fjolårets. Se rapport
Moskogen, arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad. Rapport Jamtli
2009:32.

Uppdragsinnehåll
Syfte
Syftet är att säkerställa att inga forn- eller kulturlämningar skadas av de
markarbeten som krävs för byggnation av kraftledningarna samt utgöra
underlag för länsstyrelsernas kommande prövning enligt lagen om
kulturminnen mm.
Likaså skall redan kända fornlämningar som berörs markeras i terrängen på
lämpligt sätt samt kontrolleras vad gäller kartinprickning.
Utredningen skall även omfatta en analys och bedömning av det planerade
arbetsföretagets påverkan på identifierade kulturhistoriska värden.
Förutsättningar
Arbetsområdet bestämdes av nu föreliggande förslag till ledningsdragning
levererat av SWECO. Bredden på inventerat område har varit 100 meter om
inte terrängen motiverat annat. Totalt uppgår de föreslagna
ledningsdragningarna till cirka 50 km varav 9 km utreddes av Jamtli 2009.
Kvar att utreda år 2010 var 41 km.
Utredningsgrävningar skulle ej ske inom ramen för uppdraget.

Metodval
Arbetet har utförts som en inventering enligt de riktlinjer och den praxis
som utarbetats av Riksantikvarieämbetet vad gäller registrering och
bedömning av påträffade lämningar.
Inventering innebär en systematisk terrängrekognoscering där, förutom rent
okulär besiktning, jordsond används för att bedöma t ex osäkra härdar och
vallar runt gropar med mera. Om så behövs kan spade eller hacka användas
för att t ex ta bort torvtäcke där man misstänker att spår efter en
stenåldersboplats eller järnframställningsplats kan döljas under torven. Vid
registreringen används GPS kopplad till handdator med GIS-program.
Grunddata i programmet utgörs av fornminnesregister, digital ekonomisk
karta, fastighetskarta, ortofoto och shapefiler med de planerade
kraftledningarna. All registrering har skett digitalt redan i fält enligt
Riksantikvarieämbetets Fältgis. Nypåträffade forn- och övriga
kulturhistoriska lämningar har registrerats online i fornminnesregistret
(FMIS).
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I förberedelsearbetet till en arkeologisk utredning ingår även genomgång av
olika sorters arkivmaterial. I detta fall har detta inneburit genomgång av
äldre och yngre kartmaterial från lantmäteriet, ortnamn, ministerialregister
(innehåller uppgifter om födda, döda, vigda och flyttade personer) för äldsta
belägg av orter i kyrkoarkiv, hembygdslittteratur, fornminnesregistret för
genomgång av redan nu kända fornlämningar, tips på fornlämningar från
Skogsstyrelsen och tips från allmänheten samt genomgång av topografiska
arkivarkivmaterial för att dels finna uppgifter om intressanta platser men
även för att bilda sig en uppfattning om områdets historia och möjligheter.
Utifrån dessa förberedelser görs en bedömning av området där egna
erfarenheter och kunskap om naturtyper, geologi etc vägs samman för att
planera fältarbetsinsatserna.
De insamlade uppgifterna har även utgjort underlag för översiktlig
beskrivning av de olika områdenas kulturhistoriska karaktär.
I den mån det finns lokala informanter med uppgifter om platser med
kultur- eller fornlämningar intervjuas dessa i samband med fältarbetet.
Om det skulle påträffas områden som kräver större arbetsinsatser i form av
schaktgrävning för att avgöra ev. fornlämningsstatus eller utbredning
föreslås i rapporten som ett område för en etapp 2-utredning.
De förberedande kart- och arkivstudierna hade till största delen redan
utförts i samband med den utredning i området som Jamtli utförde 2009.

Dataleverans
Nypåträffade forn- och övriga kulturhistoriska lämningar har registrerats
online i fornminnesregistret (FMIS) allt eftersom de påträffats. Rapport
samt text- och shapefiler levereras till uppdragsgivaren enligt
överenskommelse.

Personal
Arbetet har utförts av 1:e antikvarie Anders Hansson samt antikvarierna
Karl-Johan Olofsson och Amanda Jönsson vid Jamtli. Projektansvarig har
varit 1:e antikvarie Anders Hansson.
Två har av Riksantikvarieämbetet godkänd utbildning i användande av
Fältgis och platsledarkompetens vilket bland annat innebär rätten att
självständigt göra antikvariska bedömningar i fält. T ex betyder det att en
påträffad lämnings status som lagskyddad fornlämning eller ej i
fornlämningsregistret kan avgöras direkt i fält.
Två av arkeologerna har dessutom av Riksantikvarieämbetet godkänd
utbildning som ger den formella behörighet som krävs för att registrera
direkt i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS).
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Resultat - områdesvis
I texten används begreppen fast fornlämning resp. övrig kulturhistorisk
lämning. Med fast fornlämning menas att lämningen skyddas av
Kulturminneslagen och att eventuell påverkan på lämningen måste
godkännas och beslutas av länsstyrelsen. Övrig kulturhistorisk lämning
betyder att lämningen inte har något skydd som fornminne enligt
Kulturminneslagen. Dessa lämningar har istället ett skydd enligt
Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. I korthet innebär det att avverkningar,
markberedning och skogsbilvägar skall planeras så att så lite skada som
möjligt åsamkas kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock inte vara så
omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Skogsvårdslagen hanteras av Skogsstyrelsen.
I resultatdelen beskrivs i text de lämningar som ligger inom ett 100 meter
brett område med den planerade kraftledningen i mitten. I tabellerna
redovisas även de lämningar som finns inom ett 300 meter brett område för
att ge en uppfattning av fornlämningbilden i närområdet.
Östra alternativet
Det östra alternativet, sträckan Stor-Glån via Mösil till Järpströmmen, är ca
27 km lång. Området präglas av att det utgjort utmark till kringliggande byar
och använts för i huvudsak fäboddrift, slåtter, torvtäkt, skogsbruk samt jakt
och fiske. Här är även renbetesmark för Tåssåsens sameby och området har
säkerligen haft betydelse för renbete även i äldre tider. Det går dock ingen,
idag känd, större flyttled genom området.
Vid utredningen nyregistrerades tre fornlämningar och fem övriga
kulturhistoriska lämningar. I närheten av ledningsdragningen var sedan
tidigare ytterligare nio registreringar gjorda. Av dessa är fyra bedömda som
fast fornlämning, två som övrig kulturhistorisk lämning och tre är uppgift
om lämningar.
De fornlämningar som ligger närmast den planerade ledningsdragningen,
inom ett hundrametersområde, återfinns på norra sidan av Indalsälven,
delsträckan Mörsil-Järpströmmen. Det är två sedan tidigare registrerade
fångstgropar (Mörsil 38:1 och Undersåker 137:1) och en av de nyfunna
fångstgroparna (Mörsil 126). Av dessa ligger Mörsil 38:1 och 126 mitt i
kraftledningsgatan och Undersåker 137:1 20 meter SV om
kraftledningsgatans mitt.
Av de lämningar som bedömts som övrig kulturhistorisk lämning ligger
följande inom ett hundrametersområde: En fångstgropsliknande grop
(Undersåker 137:1), en uppgift om en äldre by/gårdstomt (Undersåker
141:1), två områden med fossil (övergiven) åker (Mörsil 127 och 129), två
sentida husgrunder (Undersåker 489 och 498) samt en stentäkt (Mörsil 131).
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Norra alternativet
Det norra alternativet, från Hottögsrun via Stor-Glån och Mo till
Järpströmmen, är ca 23 km lång. I dess södra del, närmast den planerade
vindkraftparken, är landskapet och dess kulturhistoriska karaktär samma
som ovan. Dvs området präglas av att det utgjort utmark till kringliggande
byar och använts för i huvudsak fäboddrift, slåtter, torvtäkt, skogsbruk samt
jakt och fiske. Även här är renbetesmark för Tåssåsens sameby och området
har säkerligen haft betydelse för renbete även i äldre tider. Det går dock
ingen, idag känd, större flyttled genom området. Närmare Indalsälven
ändrar landskapet helt karaktär och kraftledningen går genom ett mycket
rikt kulturlandskap med ett varierat innehåll.
Landskapet längs Indalsälvens dalgång är en kulturmiljö av riksintresse (Z
31 Undersåker) och består av kuperat och öppet odlingslandskap längs
älven med lämningar som visar på bosättningskontinuitet från yngre
järnålder över medeltid fram till nutid.

Del av riksintresse Z 31, Undersåker.
I närheten av ledningsdragningen var sedan tidigare åtta registreringar
gjorda. Av dessa är fem bedömda som fornlämningar och tre som övriga
kulturhistoriska lämningar. Vid utredningen gjordes inga nyregistreringar av
lämningar efter denna sträcka.
De fornlämningar som ligger närmast den planerade ledningsdragningen,
inom ett hundrametersområde, återfinns på södra sidan av Indalsälven, vid
Molanda flygplats. Det är ett gravfält (Undersåker 13:1) samt två
fångstgropssystem (Undersåker 110:1 och Undersåker 112:1). De bägge
fångstgropssystemen korsas av den planerade kraftledningen och gravfältet
ligger 35 meter NV om ledningsförslaget.
Av de tre lämningar som bedömts som övrig kulturhistorisk lämning är det
endast en sentida husgrund (Undersåker 480) som ligger intill
kraftledningen, 22 meter V om.
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Resultat – sammanfattning
Totalt sett gjordes åtta nyregistreringar efter de båda sträckningarna. Av
dessa kunde tre lämningar bedömas som fasta fornlämningar och fem som
övriga kulturhistoriska lämningar. Utöver dessa fanns sedan tidigare 17
lämningar registrerade intill eller i närområdet av den planerade
kraftledningen. Av dessa är nio fornlämningar, fem övriga kulturhistoriska
lämningar samt tre uppgift om lämningar.
Med fast fornlämning menas att lämningen skyddas av Kulturminneslagen
och att eventuell påverkan på lämningen måste godkännas och beslutas av
länsstyrelsen. Övrig kulturhistorisk lämning betyder att lämningen inte har
något skydd som fornminne enligt Kulturminneslagen. Dessa lämningar har
istället ett skydd enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. I korthet innebär
det att avverkningar, markberedning och skogsbilvägar skall planeras så att
så lite skada som möjligt åsamkas kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock
inte vara så omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Skogsvårdslagen hanteras av Skogsstyrelsen.
Inom ett hundra meter brett område med den planerade kraftledningen i
mitten finns i det norra alternativet ett gravfält och två fångstgropssystem
som är bedömda som fasta fornlämningar samt en sentida husgrund
bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. Det norra alternativet passerar
även genom en miljö bedöms som riksintressant för kulturmiljövården,
miljö Z 31 Undersåker.
De fornlämningar som ligger närmast den planerade ledningsdragningen
återfinns på södra sidan av Indalsälven, vid Molanda flygplats.
Vid det östra alternativet ligger tre fornlämningar (fångstgropar) samt sex
övriga kulturhistoriska lämningar inom hundrametersområdet. De tre
lagskyddade fornlämningarna återfinns norr om Indalsälven, vid ledningen
mellan Mörsil och Järpen.

Kulturmiljöpåverkan
De planerade kraftledningarna kommer med nuvarande dragning att beröra
fornlämningar vid bägge alternativen. Det östra alternativet kommer
rimligen att innebära mindre påverkan på kulturlandskapet eftersom den
ledningsdragningen till större delen passerar genom skogsmark samt i
befintlig kraftledningsgata. Det norra alternativet passerar även det till
största delen genom skogsmark med få spår efter mänsklig, äldre,
verksamhet. Däremot kommer det norra alternativet att passera genom en
miljö av riksintresse för kulturmiljövården vilket beroende på utformning
och omfattning av markarbeten kan komma att påverka miljön negativt.
Karl-Johan Olofsson
antikvarie
Jamtli
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Översikt över de planerade ledningssträckorna.
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Översikt över planerade ledningar med registrerade lämningar i rött.
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Östra alternativet, sträckan Stor-Glån till Mörsil. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Östra alternativet, sträckan Stor-Glån till Mörsil. Registrerade lämningar med bedömning.
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Östra alternativet, sträckan Stor-Glån till Mörsil. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Östra alternativet, sträckan Mörsil till Järpen. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Östra alternativet, sträckan Mörsil till Järpen. Registrerade lämningar med bedömning.
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Östra alternativet, sträckan Mörsil till Järpen. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Östra och norra alternativet, sträckan Järpströmmen. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Östra och norra alternativet, sträckan Järpströmmen. Registrerade lämningar med bedömning.

19

Östra och norra alternativet, sträckan Järpströmmen. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Norra alternativet, Molanda. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Norra alternativet, Molanda. Registrerade lämningar med bedömning.
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Norra alternativet, Molanda. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Norra alternativet, Stor-Glån till Molanda. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Norra alternativet, Stor-Glån till Molanda. Registrerade lämningar med bedömning.
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Norra alternativet, Stor-Glån till Molanda. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Norra alternativet, Hottögsrun till Stor-Glån. Registrerade lämningar med lämningstyp.
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Norra alternativet, Hottögsrun till Stor-Glån. Registrerade lämningar med bedömning.
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Norra alternativet, Hottögsrun till Stor-Glån. Registrerade lämningar med fornlämningsnummer.
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Lämningar registrerade vid det östra alternativet. I kolumnen avstånd anges lämningens avstånd och riktning i förhållande till den planerade
kraftledningen.

NUMMER

TYP

AVSTÅND ANTIKV_BED

ORG

DOK_DATUM

Mörsil 37:1
Mörsil 38:1
Mörsil 52:1
Mörsil 123:1
Mörsil 126
Mörsil 127
Mörsil 128
Mörsil 129
Mörsil 130
Mörsil 131
Undersåker 137:1
Undersåker 137:2
Undersåker 138:1
Undersåker 141:1
Undersåker 217:1
Undersåker 489
Undersåker 490

Vårdkase
Fångstgrop
Fästning/skans
Fossil åker
Fångstgrop
Fossil åker
Fångstgrop
Fossil åker
Fångstgrop
Brott/täkt
Fångstgrop
Fångstgrop
Fångstgrop
Bytomt/gårdstomt
Bytomt/gårdstomt
Husgrund historisk tid
Husgrund historisk tid

120 m NÖ
i ledningsgata
200 m NÖ
200 m NÖ
i ledningsgata
30 m NÖ
100 m NÖ
i ledningsgata
80 m SV
i ledningsgata
20 m SV
10 m SV
100 m SV
26 m NÖ
215 m N
50 m NV
25 m NV

RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
Jamtli
Jamtli
Jamtli
Jamtli
Jamtli
Jamtli
RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
Jamtli
Jamtli

1969-07-23
1969-08-14
1969-07-04
2005-01-17
2010-08-19
2010-08-18
2010-08-19
2010-08-18
2010-08-18
2010-08-17
1973-10-11
1973-10-11
1973-10-1
1973-10-11
1973-10-10
2010-08-20
2010-08-20

Uppgift om
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Uppgift om
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Lämningar registrerade vid det norra alternativet. I kolumnen avstånd anges lämningens avstånd och riktning i förhållande till den planerade
kraftledningen.
NUMMER
Undersåker 13:1
Undersåker 109:1
Undersåker 110:1
Undersåker 112:1
Undersåker 119:1
Undersåker 222:1
Undersåker 480
Undersåker 485

TYP
Gravfält
Fångstgropssystem
Fångstgropssystem
Fångstgropssystem
Fångstgrop
Fångstgrop
Husgrund historisk tid
Fäbod

AVSTÅND
35 m NV
70 m NV
i ledningsgata
i ledningsgata
55 m NV
268 m SÖ
22 m V
233 m V

ANTIKV_BED
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

ORG
RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
RAÄ
Jamtli
Jamtli

DOK_DATUM
1973-07-23
1973-07-23
1973-07-23
1999-01-01
1973-10-12
1973-10-12
2009-10-19
2009-11-09
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