Resultatsammanställning av arkeologisk utredning avseende planerad
kraftledning från Moskogen till Järpen i Åre kommun.
Inledning
Med anledning av planerad kraftledning har Jamtli på uppdrag av Jämtkraft utfört en
arkeologisk utredning av berörda sträckor. Kraftledningen har utretts av Jamtli två gånger
tidigare (2009, 2010) med något varierande ledningsdragning. Denna utredning är en
komplettering till dessa då två mindre del sträckor getts ny dragning.
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Svart linje markerar hela den planerade kraftledningen. Gulmarkerade sträckor markerar nu
utrett område.
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.

Resultat
Vid utförd inventering av området registrerades 2 lämningar. Med tidigare registrerade
lämningar är det 11 lämningar som finns i närheten av föreslagna sträckor. Av dessa är det
endast tre som ligger belägna inom 50 meter från ledningens mittlinje. Av dessa tre
lämningar är en bedömd som fast fornlämning (Undersåker 138:1, fångstgrop) och två som
övrig kulturhistorisk lämning (Mörsil 131, stentäkt och Mörsil 133, torvtäkt).
Koordinater samt fullständig beskrivning för de registrerade lämningarna finns i FMIS
under respektive RAÄ-nummer: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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Norra delsträckan vid Järpbyn. Av dessa är det endast Undersåker 138:1 som ligger i omedelbar närhet till den planerade ledningen.
Avstånd till ledningsmitt är cirka 25 meter.

Östra delsträckan vid Mörsil. Mörsil 131, stentäkt, och Mörsil 133, torvtäkt, som berörs, 23 resp 12 meter från ledningsmitt.

