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Bakgrund 
Med anledning av att GreenExtreme planerar att uppföra tre vindkraftverk vid Gisselås, 
Hammerdal socken, Strömsunds kommun i Jämtlands län har stiftelsen Jamtli, enligt beslut 
av länsstyrelsen i Jämtlands län, (lst dnr 431-1664-2014) utfört en arkeologisk utredning inom 
berört område. 
 
Utredningsområdet 
Den tänkta platsen för vindkraftverken är belägen ca 3 km nordöst om byn Gisselås och 
strax öster om E45:an (fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Översiktskarta. 

 
Områdesbeskrivning 
Det tre planerade vindkraftverken ligger i ett område utan fast bebyggelse. I huvudsak utgörs 
terrängen av småkuperad barrskogsterräng med myrar i låga terränglägen. 
 
I närområdet intill E45:an finns ett stort antal fångstgropssystem och enstaka fångstgropar 
registrerade sedan tidigare (fig. 2). 
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Fig. 2. Detaljkarta med de planerade vindkraftverken och de sedan tidigare kända fornlämningarna i området. 
 
Nuvarande anslutningsväg, väg 792, vilken kommer att användas vid vindkraftsetableringen, 
passerar genom fångstgropssystemet RAÄ Hammerdal 153:1. 
 
Tidigare inventeringar 
Före den nu utförda utredningen har området endast förstagångsinventerats år 1970. Inga 
lämningar registrerades i området vid Skogsstyrelsens projekt skog och historia. 
 
Avgränsning av utredningsområdet 
Underlag för utredningen har utgjorts av shapefiler som tillhandahållits av uppdragsgivaren 
samt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. 
 
Uppdragsinnehåll 
Syfte 
Övergripande syfte är att säkerställa att inga forn- eller kulturlämningar skadas av de arbeten 
som krävs för anläggande av vindkraftverken samt att utgöra underlag för Länsstyrelsens 
kommande prövning enligt Kulturmiljölagen mm. 
 
Avsikten med den arkeologiska utredningen är att utreda om okända fornlämningar finns i 
närområdet till de planerade vindkraftverken. Ett annat syfte är att utreda om okända 
fornlämningar finns på platser som kan påverkas av tillfartsvägar och annat som tillhör 
vindkraftsetableringen. Vidare skall utredningen reda ut hur en eventuell breddning och 
förstärkning av den nuvarande skogsbilvägen, vilken passerar genom fångstgropssystemet 
RAÄ 153:1, kan göras utan att orsaka skador på denna fornlämning. 
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Förutsättningar 
Utredningen skall utföras som en fördjupad fornminnesinventering och skall förutom att 
utgöra underlag för Länsstyrelsens fortsatta ärendehantering även vägleda exploatören hur 
eventuella påträffade lämningar kan behandlas utifrån ett arkeologiskt bevarandeperspektiv. 
 
Frågeställning 
På grund av utredningens ringa omfång sammanfaller den primära frågeställningen med 
syftet 
 
Metodval 
Arbetet har utförts som en fördjupad fornminnesinventering 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 fältdator med GIS-program. Grunddata 
i programmet utgörs av fornminnesregister, digital ekonomisk karta, fastighetskarta, ortofoto 
och shapefiler med arbetsområde. All registrering har skett digitalt redan i fält enligt 
Riksantikvarieämbetets Fältgis. 
 
I förberedelsearbetet till en arkeologisk utredning ingår genomgång av arkivmaterial och 
lantmäterikartor etc 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. I föreberedelserna ingår även genomgång av 
redan nu kända fornlämningar, tips på fornlämningar från Skogsstyrelsen samt tips från 
allmänheten. 
 
Utredningsgrävningar har ej ingått i uppdraget. 
 
Dataleverans 
Samtliga påträffade lämningar har redovisas och beskrivits på Riksantikvarieämbetets 
slutredovisningsblankett. Digitala lägesdata i form av shape-filer har bifogats 
slutredovisningsblanketten.  
 
Medgivande att sprida dokumentationen  
Jamtli har inget att erinra mot att staten framställer och sprider dokumentationen. 
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Personal 
Arbetet har utförts av antikvarie Karl-Johan Olofsson vid Jamtli.  
 
Kompetens 
Karl-Johan Olofsson har mångårig vana av fornminnesinventeringar och arkeologiska 
undersökningar i den typ av områden som nu är berörda. Tid som yrkesverksam arkeolog är 
18 år. 
 
Karl-Johan Olofsson har av Riksantikvarieämbetet godkänd utbildning i användande av 
Fältgis och platsledarkompetens vilket bland annat innebär rätten att självständigt göra 
antikvariska bedömningar i fält. 
 
Internt kvalitetssäkringssystem och egenkontroll 
Huvudansvarig för uppdragsverksamheten på Jamtli är 1:e antikvarie Björn Olofsson. I 
arbetsuppgifterna ingår rapportering, administration och ekonomi. 
 
Ämnesansvarig för arkeologi på Jamtli är 1:e antikvarie/chefsarkeolog Anders Hansson. I 
arbetsuppgifterna ingår bland annat uppföljning av utrednings- och undersökningsplaner 
samt uppföljning av fält- respektive rapportarbete. Vid större eller mer komplicerade 
undersökningar tillskapas vetenskaplig referensgrupp eller tillsätts utomstående 
referensperson. 
 
Vid mindre uppdrag (detta uppdrag räknas som mindre) sker egen kvalitetskontroll genom 
avprickning av varje enskilt moment och kontroll mot uppskattad tidsåtgång i 
undersöknings- eller utredningsplan. 
 
Ansvarsfördelning: 
Uppdragsansvarig: 1:e antikvarie Björn Olofsson, stiftelsen Jamtli. Tel nr 063-150 108, 070-
37 77 094. 
 
Projektansvarig uppdragstagare: antikvarie Karl-Johan Olofsson, stiftelsen Jamtli. Tel nr 063-
15 03 21. 
Mail. karl-johan.olofsson@jamtli.com 
 
Under arbetet har inga avvikelser från utredningsplanen varit aktuella. 
 
Definitioner 
I texten används begreppen fornlämning resp. övrig kulturhistorisk lämning. Med 
fornlämning menas att lämningen skyddas av Kulturmiljölagen 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 Kulturmiljölagen men att 
den ändå anses ha ett kulturhistoriskt värde. 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 
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på hänsyn får dock inte vara så omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 
Skogsvårdslagen hanteras av Skogsstyrelsen. 
 
Resultat 
Vid utförd utredning av området registrerades 12 tidigare okända lämningar(fig. 3). Av dessa 
är 11 bedömda som fornlämningar och 1 som övrig kulturhistorisk lämning. 
Fornlämningarna utgörs av 3 fångstgropssystem innehållande sammanlagt 18 fångstgropar 
och 8 fångstgropar. Den övriga kulturhistoriska lämningen utgörs av 1 kolbotten. 
 
Kolbotten 27, övrig kulturhistorisk lämning, är den lämning som är belägen närmast de tre 
planerade vindkraftverken. Den är belägen ca 90 meter nordnordväst om den mittersta 
planerade verksplaceringen.  
 
De andra lämningarna är belägna ca 300 meter eller längre ifrån de planerade 
vindkraftverken. 
 
Den fångstgrop som är belägen närmast väg 792, vilken passerar genom det sedan tidigare 
kända fångstgropssystemet Hammerdal 153:1, är belägen ca 16 m söder om vägen. Väg 792 
är rak och bred på det ställe där den skär fångstgropssystemet. Om ingen breddning av vägen 
sker är det är inte troligt att fångstgropssystemet Hammerdal 153:1 kommer att påverkas 
negativt av det planerade arbetet.  
 
Enligt förstagångsinventeringens beskrivning skall fångsgropssystemet Hammerdal 153:1 
bestå av 7 fångstgropar. Vid den arkeologiska utredningen kunde endast 6 fångstgropar 
återfinnas i fångstgropssystemet. Det är mycket troligt att en av fångstgroparna har förstörts 
vid breddning av den väg som skär genom fångstgropssystemet. Fångstgropssystemets 
utbredning har justerats vid utredningen (fig. 4). Ingen av de planerade nya 
anläggningsvägarna kommer att beröra någon lämning. 
 
Tabell med bedömningar och lämningstyper 

ID LÄMNINGTYP ANTIKV_BED ORG 
Fångstgrop 7 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 8 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 14 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 15 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 16 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 24 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 25 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Fångstgrop 26 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
Kolbotten 27 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
Hammerdal 153:1 Fångstgropssystem Fornlämning Riksantikvarieämbetet 
Fångstgropssystem 1 Fångstgropssystem Fornlämning Jamtli 
Fångstgropssystem 2 Fångstgropssystem Fornlämning Jamtli 
Fångstgropssystem 3 Fångstgropssystem Fornlämning Jamtli 
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Fig. 3. Detaljkarta med de planerade vindkraftverken markerade med orange punkt, berörda vägsträckningar 
med orange linje, de sedan tidigare kända fornlämningarna med röd färg samt de nytillkomna lämningarna med 
blå färg. 
 

 
Fig. 4. Detaljkarta över fångstgropssystemet Hammerdal 153:1. Förstagångsinventeringens inprickning 
markerad med röd färg. Justeringen och nyupptäckta lämningar vid utredningsarbetet markerad med blå färg. 
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Karl-Johan Olofsson 
antikvarie 
 
Jamtli 
 
 
Referenser 
 
Fornminnesregistret:  
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
 
Historiskt kartmaterial från Lantmäteriets hemsida: 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 
Skog och Historia, inventeringsmaterial: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla/ 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Jamtlis dnr:   Dnr:50/2014 Projektnr 80046 
Länsstyrelsens dnr:   431-1664-2014 
Riksantikvarieämbetets dnr   3.4.2-3112-2014 
Uppdragsgivare/Finansiär:   GreenExtreme 
 
Kommun:   Strömsund 
Socken:   Hammerdal 
Fastighet:   Gisselås 1:23-1:29 
 
Undersökningstyp:   Särskild utredning enligt 2 kap. 11§ KML 
Undersökningstid:   2014-05-15 - 2014-05-16 
Tidsåtgång i fält:    16 timmar 
Tidsåtgång, arkivstudier samt rapport:   16 timmar 
Personal:     Antikvarie Karl-Johan Olofsson 
Undersökt yta:      ca 1,8 km2 
Lägesangivelse:    Kartblad: 70F 6cS Grenåskilen 
Koordinat (ungefär mitten i området): 7063046/521700 
Koordinatsystem:    Sweref 99 TM 
Höjd över havet:    340-360 m 
Dok material:   Levererat till FMIS 2014-09-03 
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Bilaga: Objekttabell för särskild utredning 
 
Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

Fångstgrop 7 Fångstgrop Fångstgrop, rektangulär, 2,5x2 m (N-S) och 
intill 0,7 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,5 
m (N-S). Omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1-
0,3 m h. 
 
Krön av moränås. Skogsmark, granskog. 
 
Ett 10-tal granar. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 8 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0,8 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 1,2x0,5 m (NNV-
SSÖ). Kring kanten är en vall, 1-2 m br och 
0,1-0,4 m h. 
 
Krön av moränås. Skogsmark, granskog. 
 
2 granar, 1 tall, 1 björk och smågranar. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 14 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 2,5 m diam och 0,7 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 0,7x0,4 m (NNÖ-
SSV). Kring kanten är en vall, 1-2 m br och 
0,1-0,2 m h. 
 
V kanten av låg moränkulle. Skogsmark, 
hygge. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 15 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 2,5 m diam och 0,6 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,4 m (NNV-
SSÖ). Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br, 0,1-
0,2 m h. 
 
Låg moränkulle. Skogsmark, hygge. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 16 Fångstgrop Fångstgrop, rektangulär, 3x2 m (ÖSÖ-VNV) 
och 0,7 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,4 m 
(ÖSÖ-VNV). Kring kanten är en vall, 1-2 m br 
och 0,1-0,3 m h. 
 
Låg moränkulle. Skogsmark, hygge. 
 
3 småbjörkar. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 24 Fångstgrop Fångstgrop, kvadratisk, 2,5x2,5 m (NNV-SSÖ) 
och 0,6 m dj. Oregelbundet bottenplan, 
närmast kvadratiskt, 1x1 m. Kring kanten är en 
vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. 
 
Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark, 
hygge. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 25 Fångstgrop Fångstgrop, kvadratisk, 2,5x2,5 (NNÖ-SSV) 
och 0,7 m dj. Oregelbundet bottenplan, 
närmast rektangulärt, 2x1 m (NNÖ-SSV). 
Kring kanten är en vall, 1-2,5 m br och 0,2-0,4 
m h. 
 
Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark, 
hygge. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgrop 26 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0,7 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,4 m (N-S). 
Kring kanten är en vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,5 
m h. 
 
Krön av låg moränkulle. Skogsmark, hygge. 
 
1 gran. 

Fornlämning Nej Nej 
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Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

Kolbotten 27 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 14 m diam och 0,2-0,3 m h. 
Ställvis omgiven av en ränna, 1-1,5 m br och 
0,2-0,3 m dj. 
 
Flack moränmark. Skogsmark, hygge. 
 
Ett 10-tal högstubbar. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

Hammerdal 153:1 Fångstgropssystem Fångstgropssystem, ca 215 m l (huvudriktning 
NÖ-SV), bestående av 6 fångstgropar, varav 
alla är runda, med ett inbördes avstånd av 13-
85 m. 
 
Fångstgroparna är 2,5-3 m diam och 0,5-1,2 m 
dj. Två har rektangulära bottenplan. Groparna 
har helt eller ställvis vall kring kanten, 1-2 m br 
och 0,1-0,3 m h. 
 
Enligt äldre beskrivning skall 
fångsgropssystemet bestå av 7 fångstgropar. 
Vid den arkeologiska utredningen kunde 
endast 6 fångstgropar återfinnas i 
fångstgropssystemet. Det är mycket troligt att 
en av fångstgroparna har förstörts vid 
breddning av den väg som skär genom 
fångstgropssystemet. 
 
Fångstgropssystemets utbredning har 
justerats vid utredningen. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgropssystem 1 Fångstgropssystem Fångstgropssystem, ca 115 m l (huvudriktning 
NÖ-SV), bestående av 5 fångstgropar, varav 3 
är runda och 2 är rektangulära, med ett 
inbördes avstånd av 14-35 m. 
 
De runda fångstgroparna är 3-4 m diam och 1-
1,4 m dj. Alla har rektangulärt bottenplan 0,8-
1,4x0,4-0,8 m. Alla har kring kanten en vall, 1-
3 m br och 0,1-0,7 m h. 
 
De rektangulära fångstgroparna är 3-3,5x2-2,5 
m och 1-1,1 m dj. Alla har rektangulärt 
bottenplan, 1,1-1,3x0,4-0,6 m. Alla har kring 
kanten en vall, 2-3 m br och 0,1-0,6 m h. 

Fornlämning Nej Nej 

Fångstgropssystem 2 Fångstgropssystem Fångstgropssystem, ca 160 m l (Ö-V), 
bestående av 7 fångstgropar, varav 5 är 
rektangulära, 1 är kvadratisk och 1 är rund, 
med ett inbördes avstånd av 12-31 m. 
 
De rektangulära fångstgroparna är 3-4x2,5-3 
m och 1,1-1,5 m dj. Alla har rektangulärt 
bottenplan, 1-1,5x0,6-0,7 m. Alla har kring 
kanten en vall, 1-3 m br och 0,1-0,5 m h. 
 
Den kvadratiska fångstgropen är 2,5x2,5 m 
och 1,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,7x0,5 
m. Kring kanten är en vall, 2-3 m br och 0,1-
0,6 m h. 
 
Den runda fångstgropen är 4 m diam och 1,1 
m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,1x0,5 m. 
Kring kanten är en vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,5 
m h. 
 
Två rektangulära fångstgropar har skador, den 
ena är skadad av markberedning och den 
andra är skadad av en rotvälta. 

Fornlämning Nej Nej 
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Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

Fångstgropssystem 3 Fångstgropssystem Fångstgropssystem, ca 80 m l (Ö-V), 
bestående av 6 fångstgropar, varav 4 är runda 
och 2 är rektangulära, med ett inbördes 
avstånd av 5-23 m. 
 
De runda fångstgroparna är 3-4 m diam och 
1,2-1,5 m dj. Två har rundat bottenplan, 0,7-
0,8 m diam och två har rektangulära 
bottenplan, 1x0,5 m. Alla har kring kanten en 
vall, 1-2 m br och 0,2-0,6 m h. 
 
De rektangulära fångstgroparna är 4x3 m och 
1,3-1,5 m dj. Båda har rektangulärt bottenplan, 
2x0,6-0,7 m. Båda har kring kanten en vall, 1-
2,5 m br och 0,1-0,5 m h. 

Fornlämning Nej Nej 
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