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Bakgrund
Persson Invest och Jämtkraft har gått samman i ett gemensamt bolag, JP
Vind AB, och planerar att investera inom vindkraft i Jämtland. Som första
projekt planerar bolaget att uppföra en vindkraftspark vid Moskogen som
ligger cirka 5 km söder om Järpen i Åre kommun. Den planerade parken
kommer beroende på de enskilda kraftverkens storlek att omfatta 40-60
verk och beräknas producera cirka 200-400 GWh/år.
För att ansluta parken till ledningsnätet planeras även en ny 130 kV ledning.
Med anledning av detta har Jamtli på uppdrag av SWECO Environment AB
utfört en arkeologisk utredning av berörda områden.

Utredningsområdena
Vindkraftpark
Parken planeras till att omfatta 40-60 vindkraftverk fördelat på två områden
om sammanlagt cirka 45 km2. Dessa förbinds av en tre km lång och drygt
200 meter bred korridor. Den norra delen är cirka 38 km2 stor och den
södra cirka 7 km2 stor.

Kraftledning
En ny 130 kV ledning kommer att anläggas för att ansluta parken till ledningsnätet.
Kraftledningen anläggs med 12-18 m höga träportalstolpar med en cirka 40 m bred
ledningsgata. Två alternativa stråk för kraftledningen har diskuterats där det ena
ansluter mot Skellefteå krafts anläggning i Sällsjö (östra alternativet), och det andra
mot Jämtkrafts egna anläggning i Järpströmmen (norra alternativet).
I norra alternativet mot Järpströmmen går ledningen i nord-nordvästlig riktning mot
Undersåker, korsar Indalsälven och E14 och ansluter till Jämtkrafts befintliga
kraftledning som löper parallellt med E14 på den norra sidan av vägen. För
korsningen med E14 och Indalsälven finns två alternativ, ett där stråket håller sin
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nordvästliga riktning och fortsätter rakt, samt ett alternativ där stråket svänger av
snett österut och korsar E14 strax väster om Undersåker kyrka. Från befintlig
ledning, väster om Järpströmmen, planeras för ny ledning till Järpströmmens
kraftstation. I det östra alternativet går stråket österut genom skogsmark mot Sällsjö.
Sträckan från befintlig ledning väster om Undersåkers kyrka till Moskogens
vindkraftpark och vidare till Sällsjö (alternativ norr och öster tillsammans) är 22 km.
Sträckan befintlig ledning väster om Järpströmmen till Järpströmmens kraftstation är
5,5 km.
För det norra resp det östra alternativet gäller att de utgår från en
transformatorstation placerad sydöst om sjön Stor-Glån.

Utredningsområdena med de benämningar som används i denna rapport.
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Uppdragsinnehåll
Syfte
Syftet är att säkerställa att inga forn- eller kulturlämningar skadas av de
markarbeten som krävs för byggnation av vindkraftverk och kraftledningar
samt utgöra underlag för länsstyrelsernas kommande prövning enligt lagen
om kulturminnen.
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
Vindkraftpark
Utredningsområdet har bestämts av nu föreliggande förslag till
vindkraftpark som tillhandahållits av SWECO. Eftersom det ännu ej är
bestämt slutgiltigt antal kraftverk, eller exakt placering av dessa, har hela det
planerade exploateringsområdet inventerats. Särskild uppmärksamhet har
ägnats åt de preliminära kraftverksplaceringarna. Inventeringstakten i fält
har varit 1,5-2 km2 per fältdag. Total yta uppgick till drygt 45 km2.
Kraftledning
Arbetsområdet har bestämts av nu föreliggande förslag till ledningsdragning
levererat av SWECO. Bredden på området har varit från minst 100 meter i
det norra alternativet till 200 meter i det östra. Total längd för
ledningsgatorna är knappt 28 km. Inveneringstakten i fält har varit 2-3 km
ledningsgata per fältdag.
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
vindkraftparkerrna resp. kraftledningarna. All registrering har skett digitalt
redan i fält enligt Riksantikvarieämbetets nya Fältgis. Nypåträffade forn-
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och övriga kulturhistoriska
fornminnesregistret (FMIS).

lämningar

har

registrerats

online

i

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 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 detta i rapporten som ett område för en etapp 2-utredning.

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 Anna Engman vid Jamtli. Projektansvarig har
varit 1:e antikvarie Anders Hansson.
Samtliga arkeologer har mångårig vana av fornminnesinventeringar och
arkeologiska undersökningar i de områden som nu är berörda samt av
Riksantikvarieämbetet godkänd utbildning i användande av Fältgis. Anders
Hansson och Karl-Johan Olofsson har 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 utan ytterligare
kommunikation med länsstyrelse eller Riksantikvarieämbete.
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Anders Hansson och Karl-Johan Olofsson har även av
Riksantikvarieämbetet godkänd utbildning som ger den formella behörighet
som krävs för att registrera direkt i Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister (FMIS).
Tid som yrkesverksam arkeolog varierar mellan som mest 31 år till som
minst 5 år.
Samtliga har dessutom arbetat i Skogsstyrelsens inventeringsprojekt Skog
och Historia. Den långa erfarenhet varje deltagare besitter från arkeologiskt
arbete i allmänhet och från nu berörda län i synnerhet innebär god
kännedom om vilka typer av lämningar som kan tänkas förekomma i de nu
berörda områdena.

Resultat – sammanfattning
Totalt påträffades och registrerades 20 lämningar i de berörda områdena vid
den arkeologiska utredningen. Av dessa kunde 3 lämningar bedömas som
fasta fornlämningar och 17 lämningar som övrig kulturhistorisk lämning.
Samtliga påträffade fornlämningar ligger vid den planerade kraftledningen
vid Indalsälven. Här påträffades även tre övrig kulturhistorisk lämning. I
samma område fanns sedan tidigare registrerat ytterligare åtta
fornlämningar. I övriga delar av utredningsområdet påträffades 14 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.
De fornlämningar som berörs utgörs av Slagså hyttområde, fångstgropar, en
äldre bro (stenvalv) och en kolningsanläggning. De övriga kulturhistoriska
lämningarna består av två fyndplatser för slagg, en sågverkslämning, sex
fäbodar, tre husgrunder, en stentäkt, tre dammvallar och en övergiven åker.
Den planerade kraftledningen, vid Indalsälven,
kulturhistoriskt värdefull miljö, nr Z 31Undersåker.

berör

även

en

De respektive områdena redovisas separat nedan.
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Resultat - områdesvis
Vindkraftpark
Vindkraftparken planeras till att omfatta 40-60 vindkraftverk fördelat på två
områden om sammanlagt cirka 45 km2. Dessa förbinds av en tre km lång
och drygt 200 meter bred korridor. Den norra delen är cirka 38 km2 stor
och den södra cirka 7 km2 stor. Parken planeras i ett område som kallas
Moskogen. Området består i huvudsak av skogsmark med omväxlande
höjder, myr- och sankområden samt ett flertal mindre sjöar och småtjärnar.
Området ligger höglänt mellan två sjöar där Håckrenmagasinet avgränsar
mot söder och Liten mot norr.
I huvudsak präglas området av att det utgjort utmark till kringliggande byar
och använts för i huvudsak fäboddrift, slåtter, torvtäkt, skogsbruk samt jakt
och fiske. Området är idag renbetesmark för Tåssåsens sameby och har
säkerligen haft betydelse för renbete även i äldre tider. Det går dock ingen,
idag känd, större flyttled genom området.
I närheten av området finns fångstgropar men även förhistoriska gravar
registrerat. De närmsta fångstgroparna ligger en km utanför området och de
närmste gravarna drygt 3,5 km från området. Närmsta stenåldersboplats
ligger närmare en km söder om området och är numera helt överdämd. Det
är rimligt att anta att området nyttjats sedan stenålder men det saknar dock
lämpliga platser för större och mer permanenta boplatser. De platser som
skulle kunna vara möjliga för stenåldersboplatser ligger nu under vatten. I
söder går området nämligen ända fram till Håckrenmagasinet. De sjöar som
tidigare fanns, Åmen, Korsjön, Hottön, Gesten och Håckern är nu ett enda
stort vattenmagasin som färdigställdes 1966. Bland annat innebär detta att
ett flertal fäbodplatser nu ligger under vatten samt att möjligheten att finna
strandbundna fornlämningar, som stenåldersboplatser, nu är borta. Under
sten- och järnålder har det säkerligen funnits mindre fångststationer i
området men de få spår en sådan lämnar efter sig är närmast omöjligt att
upptäcka vid en inventering i skogsland med kraftig markvegetation av
mossa och bärris.
I äldre kartmaterial präglas området av främst fäbodar. På
Generalstabskartan från 1903 (Årebladet) finns tio fäbodar i eller intill
vindkraftparksområdet. Åldern på fäbodbruket i området har inte gått att
finna information om under detta utredningsarbete. Jämför man med
kringliggande områden är det dock rimligt att tänka sig att det har funnits
fäbodar i området sedan åtminstone 1700-talet, kanske även 1600-tal. De
fäbodvallar som man kan se idag är dock tydligt präglade av 1800-talet.
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På Generalstabskartan från 1903 syns tydligt områdets historia av
fäbodbruk. Registrerade lämningar i rött.
Före den arkeologiska utredningen fanns inga fornlämningar eller övriga
kulturhistoriska lämningar registrerade i området. Vid utredningen
registrerades tio lämningar, samtliga i det norra området. De lämningar som
påträffades var tre dammvallar efter flottning (Undersåker 476, 477, 479)
varav en med stentäkt intill (Undersåker 470), fyra fäbodar (Undersåker 471,
472, 473, 475) och två husgrunder (Undersåker 474, 478) varav en tydlig
rest efter en huggarkoja (nr 478). Samtliga dessa bedömdes som övrig
kulturhistorisk lämning och omfattas av Skogsvårdslagens hänsynsparagraf.
Att få lämningar registrerats beror sannolikt på att området är ett ganska
typiskt utmarksområde. Det finns gott om betydligt lämpligare platser i
närheten för fast bosättning under såväl historisk som förhistorisk tid. T ex
vid Indalsälven i norr eller nere vid de numera överdämda sjöarna i söder.
De lämningar som registrerades under utredningen har inte inneburit några
överraskningar utan kan i allt sägas komplettera den redan befintliga
fornlämningsbilden i närområdet samt bekräfta vad som antogs i den
utredningsplan som legat till grund för fältinventeringen.
Kraftledning
För att ansluta vindkraftparken till befintligt ledningsnät finns två alternativ,
det norra och det östra. Det norra alternativet går från vindkraftparken
norrut och korsar Indalsälven strax väster om Undersåker vid Slagsån. Till
detta alternativ hör även en mindre sträcka väster om Järpströmmen för
anslutning mellan befintlig kraftledning och Järpströmmens kraftstation.
Det östra alternativet går från vindkraftparken i östlig riktning mot Sällsjö
för anslutning till där befintlig kraftledning.
För det norra resp det östra alternativet gäller att de utgår från en
transformatorstation placerad sydväst om sjön Stor-Glån.
Östra alternativet
Det östra alternativet, sträckan Stor-Glån till Sällsjö är 12,5 km lång.
Området är i huvudsak av samma karaktär som den planerade
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vindkraftparken. 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.
Kraftledningen passerar inga större vattendrag eller platser lämpliga för mer
fast bosättning.
I närheten av ledningsdragningen var sedan tidigare inga fornlämningar eller
övriga kulturhistoriska lämningar registrerade. I den östra delen av
ledningen finns två fångstgropar, Mörsil nr 102:1-2. Dessa ligger dock 250
meter norr om planerad kraftledning. Dessa två är de som ligger närmast
ledningen. Vid utredningen registrerades en fäbod, Åsvallen (Alsen 285),
ungefär mitt på sträckan mot Sällsjö. Den planerade kraftledningen går
precis i vallens norra ytterkant. Söder om sjön Stor-Glån passerar ledningen
160 m nordöst om ytterligare en fäbodvall, Svenstavallen (Undersåker 472).
Bägge fäbodarna är bedömda som övrig kulturhistorisk lämning och
omfattas av Skogsvårdslagens hänsynsparagraf.
Norra alternativet
Den norra sträckan, från Stor-Glån till befintlig kraftledning norr om E14,
är cirka 10 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. Kraftledningen passerar
inga större vattendrag eller platser lämpliga för mer fast bosättning.
Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar var kända
sedan tidigare i detta område. Vid utredningen registrerades en fäbodvall
(Undersåker 485) och en fossil åker (Undersåker 486), dvs en övergiven
åker, tillhörande Pe-Holmstorpet. Ingen av dessa lämningar ligger närmare
än 100 meter från den planerade ledningen. Bägge lämningarna är bedömda
som övrig kulturhistorisk lämning och omfattas av Skogsvårdslagens
hänsynsparagraf.
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.
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Riksintresse för kulturmiljövården, Z 31 Undersåker med röd begränsningslinje och skraffering. Planerad kraftledning markerad med svart streck.
I området finns gravhögar från yngre järnålder, Undersåkers medeltida
kyrkoruin, flera ödesbölen med odlingsterasser, åkerhak, odlingsrösen och
husgrunder. Undersåkers nya kyrka från 1850, den gamla landsvägen, en
hyttlämning samt gårdar och torp från 1700- och 1800-talen.
I Slagsån finns de gamla gårdarna Hårsta och Svensta. Hårsta har fungerat
som kungsgård, tingsställe och i senare tid officersboställe, medan Svensta
var privatägt och tidvis användes som tingsställe.

Karta från 1905 med planerade ledningar i svart och registrerade lämningar i
rött. Stora delar av kartans kulturlandskap går att återfinna idag.
På södra sidan av Indalsälven ligger Kommeränget med sammanlagt tolv
gravhögar från järnåldern. Här låg också gården Mo, som ursprungligen
ägdes av kronan men så småningom såldes eller arrenderades ut till Gustafs
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och Carlbergs kopparverk. Idag finns inga synliga rester efter gården.
I Slagsån finns rester efter Slagså smälthytta, som användes mellan åren
1749 och 1861 för att smälta koppar från framför allt Fröå gruvor.
I Slagsån byggde AB Huså-Fröå gruvor sedan en kraftstation som togs i
bruk 1917.
Intill den planerade kraftledningen var sedan tidigare känt fem
fornlämningar bestående av ett fångstgropssystem, (Undersåker 64:1) tre
fångstgropar (Undersåker 62:1-2 och 63:1), och hyttområdet efter Slagså
smälthytta (Undersåker 56:1, fyra kartmarkeringar). Vid utredningen
registrerades ytterligare sex lämningar bestående av en äldre stenvalvbro
(Undersåker 483), hyttlämning (Undersåker 481, utökat område av tidigare
registrering), en sågverkslämning/träindustri (Undersåker 487), två
fyndplatser (större områden med slagg, Undersåker 484, 488) och en
kolningsanläggning (Undersåker 482). Samtliga dessa ligger i eller intill
planerad kraftledningsgata. Sågverkslämningen och de två fyndplatserna är
bedömda som övrig kulturhistorisk lämning och omfattas av
Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. De övriga lämningarna är bedömda som
fornlämningar och skyddas av Kulturminneslagen.

Riksintresset Undersåker med skraffering och röd begränsningslinje.
Planerad ledning med svart streck och registrerade lämningar med rött.
Järpströmmen
Till det norra alternativet hör även en 5,5 km lång sträcka från befintlig
kraftledning till Järpströmmens kraftstation. Sträckan går på västra sidan av
Järpströmmen i östsluttning av Svenstahön. Området består av skogsmark
och har under historisk tid utgjort utmark till kringliggande byar. Närmsta
fäbod ligger cirka 800 meter väster om ledningen och i övrigt finns på äldre
kartor endast två torp angivna, ett i söder och ett i norr. Inget av dessa
ligger dock i direkt närhet av ledningen. Den närmsta bebyggelsen är i stället
belägen på östra sidan av Järpströmmen. Järpbyn och Järpen går att spåra
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åtminstone till medeltid genom de medeltida ödegårdar (ödesbölen) som
finns i närheten av nuvarande bebyggelse. På Järpensidan finns även ett
antal fångstgropar av okänd ålder. Att Järpen varit av strategisk betydelse
visas även av resterna efter Järpe skans som började byggas under det tidiga
1600-talet. I övrigt präglas samhället främst av det sena 1800-talet och 1900talets expansion.
Det fanns inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar
registrerade sedan tidigare längs den planerade kraftledningen. Vid
utredningen registrerades resterna efter en koja (husgrund) i ledningsgatan
(Undersåker 480). Husgrunden är bedömd som övrig kulturhistorisk
lämning och omfattas av Skogsvårdslagens hänsynsparagraf.

Kulturmiljöpåverkan
Vindkraftpark
Den planerade vindkraftparken kommer med nuvarande placering ej att
hamna i konflikt med några lagskyddade fornlämningar. I området finns 10
lämningar bedömda som övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har ej skydd
av
Kulturminneslagen
utan
skyddas
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. Med nuvarande förslag till kraftverksplacering kommer
ingen av dessa lämningar till skada. Då lämningarna är kända i ett tidigt
planeringsskede bör det heller ej innebära större svårigheter att planera
nytillkommande vägar så att lämningarna undviks.
Med en vidare kulturlandskapssyn kommer självfallet vindkraftparken att
förändra de kulturhistoriska lämningarnas miljö. Idag utgörs dock området
till stor del av det moderna skogsbrukets produktionslandskap som i sig har
mycket lite gemensamt med det landskap som fanns då lämningarna var i
bruk. Det som händer är att skogsbrukets produktionslandskap byts mot
vindkraftens produktionslandskap. Det skall också noteras att det är mycket
få lämningar i området, lämningarna kan utan större insatser bevaras och
lämningarna representerar ej omistliga värden utan utgör ett representativt
urval av den sorts lämningar som normalt sett finns i dessa typer av
skogslandskap. I det här fallet fäbodlämningar och spår efter skogsbruk.
Kraftledning
För att ansluta vindkraftparken till befintligt ledningsnät finns två alternativ,
det norra och det östra. Det norra alternativet går från en
transformatorstation placerad sydväst om sjön Stor-Glån i nordlig riktning
och korsar Indalsälven strax väster om Undersåker vid Slagsån. Till detta
alternativ hör även en mindre sträcka väster om Järpströmmen för
anslutning mellan befintlig kraftledning och Järpströmmens kraftstation.
Det östra alternativet går från vindkraftparken i östlig riktning mot Sällsjö
för anslutning till där befintlig kraftledning.
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Det östra alternativet kommer att passera i närheten av en fäbodvall
bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. I övrigt berörs inga lämningar.
Med nu planerad dragning kommer ledningen gå igenom skogsmark med
ringa påverkan på den kulturhistoriska miljön.
Det norra alternativet kommer i området vid Indalsälven att beröra 14
registrerade lämningar av vilka 11 är bedömda som fast fornlämning och
skyddas av Kulturminneslagen. Fem av dessa utgör lämningar efter Slagså
smälthytta. Övriga fornlämningar utgörs av fångstgropar, en äldre bro samt
en kolningsanläggning. Med nu planerad ledningsdragning kommer
kraftledningen att gå rakt igen den kulturmiljö av riksintresse (nr Z 31
Undersåker) som finns i området längs Indalsälven.
Vid själva anslutningen till befintlig kraftledning finns två alternativ. Oavsett
vilket som väljs av dessa kommer såväl fornlämningar som kulturmiljö att
kraftigt påverkas och förändras.
Vid Järpströmmen kommer ledningen att passera över resterna efter en
koja, möjligen efter skogsbruk, bedömd som övrig kulturhistorisk lämning.
Med nu planerad dragning kommer ledningen gå igenom skogsmark med
ringa påverkan på den kulturhistoriska miljön som redan idag till stora delar
är mycket kraftledningstät.
Övrig kulturmiljöpåverkan
En stor del av den miljö och kulturlandskapspåverkan som kommer att ske
om vindkraftparkerna med tillhörande kraftledningar byggs är att söka i de
utblickar som kommer att förändras för närliggande byar, utanför
vindkraftparker och ledningsgator. Att bedöma detta har ej ingått i den
arkeologiska utredningen.
Anders Hansson
1:e antikvarie
Jamtli
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Översikt med samtliga i området kända lämningar i rött. Koncentrationen vid Slagsån och Undersåker framträder tydligt. Utredningsområdena
markerade med svart.
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Vindkraftpark Moskogen, norra området. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med fornlämningsnummer.
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Vindkraftpark Moskogen, norra området. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med lämningstyp.
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Vindkraftpark Moskogen, norra området. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med bedömning.
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Kraftledning, östra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med fornlämningsnummer.
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Kraftledning, östra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med lämnigstyp.

21

Kraftledning, östra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med bedömning.
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Kraftledning, norra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med fornlämningsnummer.
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Kraftledning, norra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med lämningstyp.
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Kraftledning, norra alternativet. Stjärnor markerar planerade vindkraftverk. Registrerade lämningar i rött med bedömning.
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Kraftledning, norra alternativet vid Indalsälven. Registrerade lämningar i rött med fornlämningsnummer.
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Kraftledning, norra alternativet vid Indalsälven. Registrerade lämningar i rött med lämningstyp.
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Kraftledning, norra alternativet vid Indalsälven. Registrerade lämningar i rött med bedömning.
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Kraftledning, norra alternativet vid Järpströmmen. Registrerade lämningar i rött med fornlämningsnummer.
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Kraftledning, norra alternativet vid Järpströmmen. Registrerade lämningar i rött med lämningstyp.
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Kraftledning, norra alternativet vid Järpströmmen. Registrerade lämningar i rött med bedömning.
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RAA_NUMMER

LÄMNINGTYP

Alsen 285
Undersåker 56:1
Undersåker 56:1
Undersåker 56:1
Undersåker 56:1
Undersåker 62:1
Undersåker 62:2
Undersåker 63:1
Undersåker 64:1

Fäbod
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Hyttområde
Fångstgrop
Fångstgrop
Fångstgrop
Fångstgropssystem

Undersåker 470

Brott/täkt

Undersåker 471

Fäbod

Undersåker 472

Fäbod

Undersåker 473
Undersåker 474

Fäbod
Husgrund, historisk
tid

Undersåker 475

Fäbod

Undersåker 476

Dammvall

Undersåker 477

Dammvall
Husgrund, historisk
tid

Undersåker 478
Undersåker 479
Undersåker 480
Undersåker 481
Undersåker 482

Dammvall
Husgrund, historisk
tid
Hyttlämning
Kolningsanläggning

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

NAMN

ANSV_ORG

DOK_DATUM

Åsvallen

Jamtli
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet

2009-11-24
1973-10-13
1973-10-13
1973-10-13
1973-10-13
1973-01-01
1973-01-01
1973-01-01
1973-01-01

Jamtli

2009-09-10

Prästvallen
Svenstavalle
n

Jamtli

2009-09-28

Jamtli

2009-09-11

Brännvallen

Jamtli

2009-09-10

Jamtli

2009-09-29

Jamtli

2009-09-22

Jamtli

2009-09-10

Jamtli

2009-10-13

Jamtli

2009-10-13

Jamtli

2009-10-13

Jamtli
Jamtli
Jamtli

2009-10-19
2009-10-20
2009-10-21

Korsjövallen
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RAA_NUMMER
Undersåker 483

LÄMNINGTYP
Bro

Undersåker 484

Fyndplats

Undersåker 485

Fäbod

Undersåker 486

Fossil åker

Undersåker 487

Träindustri

Undersåker 488

Fyndplats

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

NAMN

Korsvallen

ANSV_ORG
Jamtli

DOK_DATUM
2009-10-20

Jamtli

2009-11-09

Jamtli

2009-11-09

Jamtli

2009-11-09

Jamtli

2009-11-06

Jamtli

2009-11-09
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