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Sammanfattning 
 
Fornminnesinventeringen i Jämtlands län år 2014 utfördes i ett 418 km2 stort 
område i Sveg, Älvros och Lillhärdals socknar. Ett mindre område berörde 
Ytterhogdals socken. Samtliga socknar är belägna i Härjedalens kommun. 
 
Före revideringsinventeringen var 189 stycken lämningar registrerade i området 
varav 104 var bedömda som fornlämningar. Vid inventeringen år 2014 kom794 
lämningar att nyregistreras, av dessa bedömdes 193 stycken som fornlämningar. 
 
I inventeringsområdet registrerades ett stort antal kolbottnar efter liggmilor. I och 
med den nya lagstiftningen var den antikvariska bedömningen av dessa 
problematisk.  
 
I inventeringen användes laserdata i från lantmäteriet i högre grad än tidigare år 
vilket gav ett mycket bra resultat. 
 
Bakgrund 
 
Inför budgetåret 2014 gavs länsstyrelserna möjlighet att till Riksantikvarieämbetet 
inkomma med äskanden för upprättande av kunskapsunderlag som syftar till att ta 
till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Ett av de viktigare redskapen 
för kulturmiljövården är det nationella fornminnesregistret (FMIS).  
 
För år 2014 beviljades Jamtli 900 000 kr för att bedriva fornminnesinventering i 
Jämtlands län. Beslutsdatum 2014-02-17, lst. dnr. 431-8266-13. 
 
Arbetsområdet 
 
Under sommaren 2014 genomförde Jamtli en fornminnesinventering inom ett 418 
km2 stort område i Härjedalens kommun. Området kom att beröra Sveg, Älvros och 
Lillhärdals socknar. Ett mindre område berörde Ytterhogdals socken (fig. 1). 
 
Valet av 2014 års arbetsområde gjordes av Jamtli i samråd med Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. Ett viktigt kriterium för att välja detta område var områdets nyttjande 
inom skogsbruket. I området är skogsbruket en mycket stor näring och risken att 
oregistrerade lämningar kommer att skadas vid avverkning och markberedning är 
hög. 
 
Vidare var ambitionen att sammanfoga det valda området med sedan tidigare andra-
gångsinventerade områden, i detta fall Ängersjö socken, vilken andragångs-
inventerades år 1994.  
 
På fyra kartblad inom området var inga registrerade lämningar i FMIS sedan 
tidigare. På sju kartblad var fem eller färre registrerade lämningar. 
 
I det valda inventeringsområdet var 189 lämningar sedan tidigare registrerade i 
FMIS. I Skogsstyrelsens databas Kotten var 73 objekt registrerade inom området 
(fig. 2). 
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Fig. 1. Inventeringsområdet år 2014. 
 
 

 
Fig. 2. Röd markering är lämningar registrerade i FMIS innan inventeringen år 2014. Gul markering 
är lämningar i Kotten. Arbetsområdet är avgränsat med orange polygon. 
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Tidigare inventeringar i arbetsområdet 
 
Området förstagångsinventerades år 1971 (fig. 3). I samband med ”Ängersjöprojek-
tet” kom även en del lämningar att registreras i Älvros socken år 1994. 
 
Skogsstyrelsens projekt ”skog och historia” har bedrivits i området. De lämningar 
som påträffades i detta projekt registrerades i Skogsstyrelsens databas Kotten.  
 

 
 
Fältförberedelser 
 
Jamtlis ambition är att arbeta helt digitalt vid fornminnesinventering. Detta innebär 
att all information som behövs för att kunna utföra en inventering i fält är tillgänglig 
i fältdatorn. GIS och FältGis används i mycket stor omfattning i arbetet. 
 
Fältförberedelserna bestod av genomgång av arkivmaterial, litteratur och historiska 
kartor. Alla historiska kartor rektifierades vid excerperingen. Detta kompletterades 
med intervjuer av personer med god lokalkännedom. 
 
Alla tips som kom fram genom excerperingen digitaliserades och sammanställdes till 
en shapefil. Shapefilen innehöll 161 tips på förmodade lämningar. 
 
De sedan tidigare registrerade lämningarnas beskrivningar (inskannade i PDF-
format) nerladdades från Fornsök för att kunna användas i fältdatorerna. 
 
Vidare analyserades lantmäteriets laserdata vid excerperingen. Mer om det nedan. 
 
 
 

Fig. 3. Senast fornminnesinventerade områden i 
Jämtlands län. Årtal inom hakparentes endast 
begränsad inventering för topografisk kartan. 
Årtal inom parentes anger begränsad och ofull-
ständig andragångsinventering. 
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Organisation 
 
Ämnesansvarig för arkeologi på stiftelsen Jamtli är 1:e antikvarie/chefsarkeolog 
Anders Hansson. Ansvarig för uppdragsverksamheten är 1:e antikvarie Björn 
Olofsson. 
 
Arbetet leddes och utfördes av antikvarie Anna Engman och antikvarie Karl-Johan 
Olofsson vid stiftelsen Jamtli i samråd med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Anders 
Hansson, Karl-Johan Olofsson och Anna Engman är godkända granskare för FMIS 
samt godkända registrerare för FMIS. 
 
Fältarbete 
 
Inventeringen påbörjades den 19 maj och avslutades den 16 oktober. Inventeringen 
bedrevs till största delen i skogsmark. Som ovan nämnt var fältbostaden belägen 
ungefär mitt i inventeringsorådet vilket gav korta reseavstånd. 
 
All inventering och registrering av påträffade lämningar skedde enligt de principer 
som fastställts av Riksantikvarieämbetet. I huvudsak innebär detta att inventeringen 
utförts efter RAÄ:s lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Arbetet utfördes 
med direktregistrering till fornminnesregistret enligt den standard som innebär 
arbete med fältdatorer, GPS och digitala kartor. Denna form av modern 
fornminnes-inventering innebär i princip att den är papperslös, all information om 
inventerings-området finns lagrat i fältdatorerna. I övrigt bedrevs inventeringen 
traditionellt med okulärbesiktning och, när så ansågs nödvändigt, användes 
jordsond. Vid invent-eringen delades området upp i ortofotorutor, där varje 
inventerare arbetade på sin ruta tills den blev färdiginventerad. Vid registrering i 
FMIS ansvarade inventeraren för att lämningar inom den ruta som man själv arbetat 
med registrerades FMIS. 
 
Den tekniska utrustningen bestod av en Panasonic FZ-G1 (Toughpad, ruggad 
platta) och en Panasonic CF-19 (Toughbook, ruggad tabletdator). GPS:er av märket 
Navilock NL-602U USB 2.0 GPS Receiver u-blox 6 var kopplade till datorerna. 
Mjukvaran bestod av Arcpad 7.0.1 och Riksantikvarieämbetets fältgistillägg. 
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Resultat 
 
Vid fornminnesinventeringen år 2014 nyregistrerades totalt 794 lämningar. Av dessa 
var 23 stycken sammansatta lämningstyper med 89 ingående komponenter. Av de 
794 lämningarna bedömdes 193 som fornlämningar (tab. 1). Den vanligaste forn-
lämningen som nyregistrerades var kolbotten efter liggmila, 104 stycken. Därefter 
kom 42 fångstgropar och 16 blästplatser (se bilaga 1, tab.11). Samtliga nypåträffade 
lämningar inom arbetsområdet är registrerade i FMIS. Samtliga sedan tidigare 
registrerade lämningar inom arbetsområdet är reviderade och registrerade i FMIS. 
 
I nedanstående tabeller används några förkortningar. R står för fornlämning, Ö be-
tyder övrig kulturhistorisk lämning, B betecknar bevakningsobjekt och AAB innebär 
annan antikvarisk bedömning. 
 
Tabell 1. Bedömningar av de nyregistrerade lämningarna 

R Ö B AAB Summa 
193 537 9 55 794 

 
I antalet för annan antikvarisk bedömning ingår 48 stycken uppgift om kolbottnar efter 
resmilor. Dessa har lagts in i FMIS med hjälp av lantmäteriets laserdata. På grund av 
tidsbrist kunde dessa ej besökas i fält. 
 
Förändrade bedömningar av äldre registrerade lämningar 
 
De sedan tidigare registrerade 189 lämningarna reviderades och en del fick 
förändrade antikvariska bedömningar (tab. 2). De lämningar som var registrerade i 
Skogs-styrelsens databas kotten och belägna inom arbetsområdet år 2014 har ingått 
i inventeringen. 
 
Tabell 2. Förändringar av äldre bedömningar 

 R Ö B AAB 
Innan revidering 104 66 16 3 
Efter revidering 125 40 1 23 
 
Ett flertal lämningar som hade antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning 
kom att få bedömningen undersökt och borttagen och därmed annan antikvarisk 
bedömning. Vidare kom en del liggmilor som tidigare haft bedömningen övrig 
kulturhistorisk lämning eller bevakningsobjekt att få bedömningen fornlämning. 
 
Täthet 
 
Före revideringsinventeringen låg lämningstätheten i området på 0,45 lämning-
ar/km2. Efter inventeringen ökade tätheten till 2,35 lämningar/km2 (se bilaga 2, fig. 
11). 
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Skador 
 
108 stycken lämningar var skadade eller förstörda inom 2014 år inventeringsområde 
(tab. 3). De flesta skadorna härrör från skogsbruket, företrädelsevis skador 
uppkomna vid markberedning och avverkning. 
 
Tabell 3. Skadade eller förstörda lämningar 

 R Ö B AAB Summa 
Tidigare registrerade lämningar 15 4  1 20 
Nyregistrerade lämningar 28 60   88 
Summa 43 64  1 108 
 
Felinprickningar 
 
Ett stort problem i 2014 års inventeringsområde var att ca 42 % av de sedan tidigare 
registrerade lämningarna var felinprickade. Medelfelet var ca 25 meter på punkt-
objekten. Det har konstaterats att felinprickningarna uppstått både vid digital-
iseringen av fornminnesregistret och vid äldre registreringar i fält. Vid jämförelser 
mellan de inprickningar som gjordes på de flygbilder som användes vid 
förstagångsinventeringen och datauttaget i FMIS blir detta tydligt. De kartor som 
användes vid förstagångsinventeringen var i skala 1: 20 000. En millimeter fel på 
kartan motsvarar alltså 20 meter fel i terrängen. Det är förståeligt att sådana fel kan 
inträffa i fältsituationen med ett sådant kartunderlag. Vid digitaliseringen av de 
analoga kartorna kan det konstateras att en del av de ursprungliga felinprickningarna 
förflyttats än mera från lämningens faktiska läge i terrängen. I andra fall har 
uppenbara slarvfel uppstått vid digitaliseringen exempelvis att lämningar belägna 
öster om en väg har digitaliserats in väster om vägen. Sådana fel borde ha kunnat 
undvikas vid digitaliseringen. Felinprickningarna gjorde att mycket tid fick läggas på 
att leta rätt och justera inprickningen på dessa lämningar. I ca 6 % fallen kunde vi 
inte lokalisera lämningarna alternativt inte vara säkra på om det var nyfunna 
lämningar eller äldre lämningar som låg fel på kartan. 
 
Pris per lämning och täckningsgrad 
 
Totalt under inventeringen hanterades 983 lämningar. Snittpriset per hanterad 
lämning blev 915 kr och det inkluderar excerpering, inventering, registrering och 
samtliga expenser. Motsvarande siffra för 2013 var 1042 kr och för år 2012 1393 kr. 
 
Antalet fältdagar var 86 stycken fördelat på 2 personer vilket ger en täckningsgrad 
på 4,86 km2/fältdag. Det vill säga att fältarbetet utfördes snabbare än planerat. 
Planerad täckningsgrad i äskandet var 3,4 km2. 
 
Den faktiska täckningsgraden kan förklaras på flera sätt. En bidragande faktor är 
noggranna fältförberedelser. De tips som laserexcerperingen ger är precisa, det vill 
säga det går fort att hitta dem i fält. Vidare har arbetsdagarna varit effektiva med 
korta restider då fältbostaden var belägen ungefär mitt i arbetsområdet. En annan 
omständighet som påverkade täckningsgraden är att området är relativt lättarbetat 
ur ett topografiskt perspektiv. Stora delar av området består av flacka tallhedar. En 
ytterligare bidragande orsak till att området var lättarbetat är att det i området finns 
gott om skogsbilvägar. 
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På grund av ändrade rutiner vid registrering i FMIS (Riksantikvarieämbetet 2014 b) 
kom registreringsarbetet att gå fortare än tidigare år. Denna förändring som bland 
annat innebar slopat krav på höjd över havet och kartbladsbeteckningar i 
beskrivningarna var mycket positiv. 
 
Kolbottnar efter liggmilor 
 
I äldre praxis bedömdes kolbottnar efter liggmilor generellt som fornlämning. I och 
med nya skrivelser i Kulturmiljölagen år 2014 förändrades detta och rekommend-
ationen är övrig kulturhistorisk lämning för dessa lämningar. Det finns dock ett 
undantag: ” Kolningsanläggning kan bedömas som fornlämning om den kan antas ha tillkommit 
före 1850.” (Riksantikvarieämbetet 2014 a). Belägg bör då finnas om tillkomsttiden. 
 
För kolbottnar efter liggmilor finns vanligen varken skriftliga belägg eller kartbelägg. 
Under årets inventering har ändå flertalet av liggmilorna bedömts som 
fornlämningar. En metod som nyttjats är att försöka uppskatta åldern på de stubbar 
som återfinns på liggmilorna. Efter att liggmilan tagits ur bruk har det efter några år 
börjat börja växa plantor på den. Dessa har sedan utvecklas till fullstora träd. För att 
få en uppfattning av tidslängden går det studera beskogningen av kolbottnar med 
känd användningstid, exempelvis kolbottnar efter resmilor från beredskapstiden. 
Dessa är idag vanligtvis inte bevuxna med stora grova träd trots att det gått ca 75 år 
efter det att de användes. Samma förhållanden borde även gälla för liggmilor. De 
grova stubbar som återfinns på liggmilorna indikerar att det fullvuxna trädet haft en 
betydande ålder innan det sågades ner alternativt fälldes av naturliga orsaker. Sedan 
har stubben på milan ruttnat och börjat övermossas och övertorvats. Denna process 
bör ha tagit flera decennier. Även där går det göra jämförelser med stubbar på 
hyggen där man vet när det avverkats. På hyggen från 1970-talet är stubbar som 
uppstått i samband med avverkningen inte alls lika ruttna eller övertorvade idag. En 
försiktig uppskattning av en stubbes ålder på en liggmila skulle kunna se ut enligt 
följande: Först görs ett antagande att det tar cirka 50 år innan en planta utvecklas till 
mindre träd på milan, vidare växer trädet i ytterligare cirka 100 år innan det fälls. 
Förruttnelse samt övertorvning av stubben beräknas ta cirka 50 år. Sammanlagt 
totalt 200 år för hela processen. I själva verket kan milan vara betydligt äldre men 
inte gärna yngre. Liggmilan med stora stubbar som i det närmaste är uppruttnade 
och är övertorvade/övermossade bör alltså betraktas som att den tillkommit före år 
1850. Samma typ av stubbar brukar återfinnas på fångstgropar och blästplatser. 
Noteras kan att dessa stubbar inte återfinns på kolbottnar efter resmilor, vilket 
indikerar att de är betydligt yngre. 
 
Vidare måste fornlämningskontexten beaktas vid bedömning. I årets inventerings-
område finns 69 stycken registrerade blästbrukslämningar och blästplatser. 55 av 
dessa har tagits med i nedanstående beräkningar. De som utelämnats är lämningar 
registrerade med uppgift om. Endast liggmilor som är bedömda som fornlämning är 
med i nedanstående beräkningar. De är 122 stycken. Inga järnbruk finns i eller i 
närheten av inventeringsområdet. 
 
Medelavståndet mellan liggmilorna och blästbrukslämningar/blästplatser i 2014 års 
inverteringsområde är 406 meter. Medianavståndet är 320 meter. Den mila som är 
belägen närmast en blästbrukslämning/blästplats ligger på ett avstånd av 10 meter. 
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Den liggmila som ligger längst från en blästbrukslämning/blästplats ligger på ett 
avstånd av 1670 meter. 
Ett problem vid en analys som den ovan är att vissa blästbrukslämningar och bläst-
platser samt liggmilor är belägna nära arbetsområdets avgränsningar. Eventuella 
lämningar utanför området kommer inte med i analysen. Ett annat problem är att 
inventeringen kanske inte har hittat alla lämningar.  
 
Detta beaktat finns det i arbetsområdet ett rumsligt mönster där relationerna mellan 
blästbrukslämningar/blästplatser och liggmilor är tydlig (fig. 4). Den rimliga förklar-
ingen till detta mönster är att kolet till järnframställningsplatserna har producerats i 
liggmilorna. 
 
I de västra delarna av inventeringsområdet registrerades varken liggmilor eller bläst-
brukslämningar/blästplatser. 
 

 
Fig. 4. Rumslig relation mellan liggmilor och blästbrukslämningar/blästplatser. Inventeringsområdet, 
del av, avgränsas med grå linje. 
 
Sedan tidigare var två liggmilor C-14 daterade inom inventeringsområdet. Den ena 
till 1495-1635 och den andra till 1620-1760 (Magnusson 1986:393). 
 
Under inventeringssäsongen pågick ett mindre projekt i inventeringsområdet där 
bland annat datering av liggmilor ingick. Två liggmilor C-14 daterades, den ena till 
1165-1270 e.Kr. (Sveg 354) och den andra till 1400-1440 e.Kr. (Sveg 379). Båda 
angivna dateringar är 2 Sigma kalibrerade till kalenderår (Edvinsson 2015). 
 
Vidare daterades en slaggvarp (Sveg 377) till 1420-1465 e.Kr. Värt att notera är att 
liggmilan Sveg 379 med dateringen 1400-1440 e.Kr. är belägen 101 meter från 
slaggvarpet. De är med andra ord samtida. 
 
Inom 2014 års arbetsområde är det enligt min mening rätt att bedöma liggmilorna 
som fornlämningar. Det är ett område med relativt många järnframställningsplatser 
och området saknar andra alternativa platser där kol skulle kunna komma till 
användning, till exempel järnbruk med lång användningstid. I området är det tydligt 
att liggmilorna hör samman med järnframställning i blästerugnar. Det uppstår både 
ett juridiskt och pedagogiskt problem om järnframställningsplatser och liggmilor 
skulle ha olika antikvariska bedömningar. Det juridiska problemet består av att alla 
lämningar tillkomna före år 1850 skall ska bedömas som fornlämningar, res-
onemanget ovan talar för att liggmilorna i området är fornlämningar. Det skulle 
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med andra ord bli fel enligt lagen att bedöma dem som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Det pedagogiska problemet uppkommer när järnframställningsprocessen 
ska förklaras. Det blir märkligt att värderingen av blästerugnen och 
avfallsprodukten, slagg, blir högre än framställningen av kolet. Alla delarna är 
nödvändiga för att framställa järn. Det är viktigt att påpeka att i andra områden av 
landet behöver inte det ovan förda resonemang stämma in. Varje område har olika 
förutsättningar och bör analyseras utifrån dess specifika karaktär. 
 
Det kan nämnas att de närmare 400 registrerade resmilorna inom inventerings-
området med mycken stor sannolikhet inte har något med järnframställning att göra. 
Som ovan nämnts så saknar de helt äldre övertorvade/övermossade stubbar. Vidare 
uppvisar de ett annat rumsligt mönster (fig. 5). Resmilorna har ett rumsligt mönster 
som kopplar dem till järnvägen och äldre basvägar/stigar (fig. 6). Naturligtvis 
förekommer det även resmilor nära järnframställningsplatser men de förekommer 
även på platser där ingen järnframställning har skett. 
 

 
Fig. 5. Rumslig relation mellan resmilor och blästbrukslämningar/blästplatser. Inventeringsområdet, 
del av, avgränsas med grå linje. 
 

 
Fig. 6. Exempel på en stig mellan resmilor, markerade med gröna prickar. Underlagskarta från 
lantmäteriets laserdata. 
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Laserdata 
 
Inför inventeringssäsongen år 2014 analyserades 318 km2 av lantmäteriets laserdata i 
inventeringsområdet. Fyra kartblad i den västra delen var ej skannade (fig. 8). 
Analysen gjordes direkt i las-filerna och i skala 1:1000. Programvaran som användes 
var ArcMap 10.2 med 3D Analyst tillägget. Varje förmodad lämning digitaliserades 
som en punkt i shapeformat. 
 
Ett mindre försök med tolkning av laserdata gjordes redan vid inventeringen år 
2013. Försöket gav ett klent resultat och får mera betraktas som ett steg i att lära sig 
de rent tekniska bitarna i handhavandet av laserdata. 
 
Under årets inventeringsäsong kom det fram att delar av arbetsområdet var genom-
gånget och analyserat av Benedict Alexander, Länsstyrelsen Dalarna. Mer om det 
nedan. 
 
Analysen som gjordes av mig gav 1129 tips på förmodade lämningar. Tolkningen av 
laserdatat delades upp i två kategorier, säker tolkning och osäker tolkning. De säkra 
tolkningarna var 408 till antalet och de osäkra var 721 stycken. Alla säkra 
tolkningarna kom att besökas i fält. Av de säkra tolkningarna kom 249 stycken 
lämningar att registreras i FMIS, det vill säga att 61 % var rätt tolkad som någon 
slags lämning. De 39 % av tipsen som var feltolkade bestod av naturliga gropar, 
rotvältor, stenblock etc. 
 
Vid tolkning av laserdata är det avvikelser från det normala som ska identifieras. Det 
går att se laserdata som ett mönster som är relativt homogent, normalt, och där 
något som bryter mönstret är avvikelsen. Avvikelsen kan vara en lämning men kan 
även vara något annat som stör mönstret. Ibland är det lätt att se vad som störde 
mönstret genom att kontrollera avvikelsen mot andra kartor och ortofoton. 
Exempelvis kan det som såg ut som fångstgropar i laserdatat vara täktgropar intill 
en äldre skogsbilväg eller kolbottnar efter resmilor visade sig vara traktorspår på ett 
hygge. Dessa avvikelser ska då inte bli tips på lämningar. 
 
En säker tolkning av en avvikelse, det vill säga en avvikelse som troligen är en 
lämning, kan bestå av en eller flera indikationer. Det enklaste är när man klart och 
tydligt kan se lämningen i laserdatat. Många kolbottnar efter resmilor syns på det 
sättet. När det kommer till fångstgropar blir det lite knepigare. Där vill man gärna 
ha flera indikationer att det verkligen rör sig om en fångstgrop eftersom det finns 
många andra sorters gropar i naturen som i laserdatat kan se ut som fångstgropar. 
En stark indikator på fångstgrop är att det finns andra sedan tidigare registrerade 
fångstgropar i närområdet. En annan bra indikation är flera gropar i laserdatat som 
ligger nära varandra. Ligger dessa gropar så i terrängen att de utgör en spärr för 
älgens vandring är det ett säkert tips. En annan indikation kan vara att om de flesta 
redan kända fångstgroparna i området ligger på exempelvis moränåsar och man 
observerar gropar på åsryggar i laserdatat är det ett säkert tips. Här är det viktigt att 
påpeka att god kännedom om kulturlandskapet är betydelsefull för att kunna tolka 
laserdata på ett bra sätt. 
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När det kommer till osäkra tips kan osäkerheten bestå av flera olika faktorer. En 
faktor kan vara att avvikelsen i laserdatat nästan ser ut som en lämning men avviker 
något i utseende från de säkra tipsen eller från sedan tidigare kända lämningar. En 
annan osäkerhet är när lämningen ser bra ut i laserdatat men läget i terrängen är 
avvikande utifrån erfarenheter om lämningars lägen. Värt att nämna är att det inte 
finns någon skarp gräns mellan osäker tolkning och säker tolkning och att allt är 
tolkningar med olika grad av rimlighet. 
 

 
Fig. 7. Tolkning och faktiskt utfall. 
 
Figur 7 försöker illustrera hur tolkningen av laserdata går till samt hur resultatet blir 
efter fältbesök på platsen. Analysen gjordes som tidigare nämnts i skala 1:1000 de 
ovanstående bilderna är i GIS-programmet i skala 1:2000. Detta för att få med hela 
fångstgropssystemet på bild. I själva verket är laserdatat tydligare i GIS-programmet 
än vad som kan återges här. Bilden till vänster är det otolkade laserdatat. På bilden i 
mitten representerar orange punkt en säker tolkning och de blå punkterna fem 
osäkra tolkningar. Notera att gropen mitt i bilden, väster om skogsbilvägen, inte är 
markerad eftersom den tolkades som en täktgrop hörandes till vägen. Den orange 
punkten tolkade jag som en tydlig fångstgrop dels på grund av tydligheten i 
laserdatat och läget i terrängen. De osäkra tolkningarna var inte lika tydliga i 
laserdatat som den säkra tolkningen men fyra av dem ligger på rad och jag hade en 
säker tolkning i närheten vilket gjordes att de tolkades som osäkra fångstgropar. 
Bilden till höger visar resultatet efter inventeringen. Ett osäkert tips visade sig vara 
en naturlig grop. Gropen bredvid vägen var mycket riktigt en täktgrop. Det säkra 
tipset på fångstgrop och fyra av de osäkra tipsen visade sig vara fångstgropar. 
Vidare tillkom nio fångstgropar som inte syntes i laserdatat samt en liggmila. 
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Fig. 8. 2014 års inventeringsområde med laserskannat område rödskrafferat. 
 
Den lämningstyp som fick flest registreringar utifrån de säkra lasertipsen var 
kolnings-anläggning med 193 registreringar (tab. 4). Därefter kom fångstgropar med 
44 regi-streringar. I denna sammanställning över resultatet av tolkning av laserdata 
räknas bara enskilda fångstgropar. Fångstgropar liggandes i fångstgropssystem 
räknas alltså som enskilda gropar. 
 
Tabell 4. Resultat redovisat på lämningstyp och bedömning från de säkra lasertipsen 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Blästbrukslämning 2 2    
Brott/täkt 1  1   
Fångstgrop 44 43  1  
Husgrund, historisk tid 8  8   
Kemisk industri 1  1   
Kolningsanläggning 193 5 180 1 8 
Summa 249 50 190 1 8 
 
Betydligt färre registreringar gav de osäkra tolkningarna, 29 registreringar av 721 
osäkra tips (tab. 5). I fältsituationen hanterades dessa osäkra tips genom urval. 
Urvalet skedde när inventeraren var i närheten av tipset. Såg terrängen och möjliga 
lägen bra ut besöktes tipset. Även förhållandet mellan kända lämningar och tipset 
togs med i beräkningen. Vidare kunde osäkra tips finnas i närheten av säkra tips. 
Gav det säkra tipset en registrering så besöktes även de näraliggande osäkra tipsen. 
 
Tabell 5. Resultat redovisat på lämningstyp och bedömning från de osäkra lasertipsen 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Blästbrukslämning 1 1    
Blästplats 1 1    
Brott/täkt 1  1   
Fångstgrop 18 17  1  
Husgrund, historisk tid 3  3   
Kolningsanläggning 5 1 3  1 
Summa 29 20 7 1 1 
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Det kan nämnas att flera av de registrerade fångstgroparna som bygger på osäkra 
tips, låg i närheten av säkra lasertips på fångstgropar. 
 
Det totala resultatet av lasertolkningen som gjordes av mig gav 278 nyregistreringar 
(tab. 6). Av dessa bedömdes 70 stycken som fornlämningar. 
 
Tabell 6. Resultat redovisat på lämningstyp och bedömning från alla mina lasertips 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Blästbrukslämning 3 3    
Blästplats 1 1    
Brott/täkt 2  2   
Fångstgrop 62 60  2  
Husgrund, historisk tid 11  11   
Kemisk industri 1  1   
Kolningsanläggning 198 6 183  9 
Summa 278 70 197 2 9 
 
Som ovan nämnts hade en del av arbetsområdet lasertolkats av Benedict Alexander, 
Länsstyrelsen Dalarna. 150 km2 sammanföll med 2014 års inventeringsområde (fig 
9). 
 

 
Fig. 9. 2014 års inventeringsområde med laserskannat område rödskrafferat, Benedict Alexanders 
område gulskrafferat. 
 
Benedict Alexander identifierade 395 möjliga lämningar inom området. 102 punkter 
överlappade varandra, det vill säga att vi båda observerat samma möjliga lämningar. 
Inom samma område identifierade jag totalt 210 möjliga lämningar som betraktades 
som säkra tips. Av dessa kom 142 att registrerats i FMIS (tab. 7). 
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Tabell 7. De lämningar som registrerades utifrån min laseranalys inom Benedict Alexanders område 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Blästbrukslämning 2 2    
Brott/täkt 2  2   
Fångstgrop 15 15    
Husgrund, historisk tid 7  7   
Kemisk industri 1  1   
Kolningsanläggning 115 5 104  6 
Summa 142 22 114  6 
 
293 möjliga lämningar inom området kom således från Benedict Alexanders analys 
när de överlappade tipsen tagits bort. Av dessa kom 153 att registrerats i FMIS (tab. 
8). 
 
Tabell 8. De lämningar som registrerades utifrån Benedict Alexanders laseranalys inom samma 
område som ovan 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Fångstgrop 3 3    
Husgrund, historisk tid 7  7   
Kemisk industri 1  1   
Kolningsanläggning 142 12 93  37 
Summa 153 15 101   
 
Samtliga registrerade lämningar i hela inventeringsområdet som har framkommit 
genom analys av laserdata blev 431 stycken (tab. 9). Av dessa bedömdes 85 stycken 
som fornlämningar. Samtliga lasertips i hela området var 1524 stycken. Drygt 28% 
av lasertipsen resulterade i registrering av en lämning. Det kan tyckas vara ett något 
klent resultat. Räknar man bort mina osäkra lasertips så blir resultatet drygt 53 %. 
Det vill säga att ungefär vartannat lasertips leder till en registrerad lämning. I själva 
verket är siffran något högre ändå. Det hände flera gånger att på vägen till 
lasertipset påträffades lämningar som inte var kända, varken i det traditionella 
excerperings-materialet eller genom laseranalys. Lasertipset gav en anledning att ge 
sig ut i terrängen. Ett exempel kan vara att lasertipset visade på en kolbotten efter 
resmila, på vägen dit upptäcktes en blästplats. På dessa genom lasertips indirekt 
hittade lämningar har jag ingen statistik. 
 
Tabell 9. Alla registrerade lämningar som hittades med hjälp av laserdata inom hela 
inventeringsområdet 
Lämningstyp Antal R Ö B AAB 
Blästbrukslämning 3 3    
Blästplats 1 1    
Brott/täkt 2  2   
Fångstgrop 65 63  2  
Husgrund, historisk tid 18  18   
Kemisk industri 2  2   
Kolningsanläggning 340 18 276  46 
Summa 431 85 298 2 46 
 
Den överlägset vanligaste lämningstypen som återfanns med analys av laserdata är 
kolningsanläggning, 340 stycken. Av dessa bedömdes 18 stycken som fornlämning 
och är liggmilor. Därefter kom fångstgropar med 65 registreringar. I tabellerna ovan 
syns även vilka lämningar som är möjliga att återfinna med laserdata i det aktuella 
inventeringsområdet. 
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Vidare är en jämförelse mellan samma lämningstyper funna med laserdata och läm-
ningar funna på det traditionella sättet intressant att göra (tab. 10). 
 
Tabell 10. Jämförelse mellan antalet lämningar som hittats med respektive metod 
Lämningstyp Laserdata Traditionell inv. 
Blästbrukslämning 3 3 
Blästplats 1 15 
Brott/täkt 2 3 
Fångstgrop 65 32 
Husgrund, historisk tid 18 52 
Kemisk industri 2 9 
Kolningsanläggning 340 153 
Summa 431 267 
 
Det är mycket tydligt att kolningsanläggningar hittas i större mängd med hjälp av 
las-erdata än traditionell inventering. Det går att invända att en del 
kolningsanläggningar skulle ha återfunnits ändå vid traditionell inventering. Det är 
nog riktigt men arbetsinsatsen i fält skulle då ha blivit betydligt mera tidskrävande. 
Fångstgropar är den andra lämningstypen där laserdata spelar stor roll för att finna 
dem. Det motsatta förhållandet gäller blästplatser och husgrunder, där visar det sig 
att traditionell inventering ger flera lämningar. Detta på grund av att de är svåra att 
se i laserdat. När det gäller husgrunder kommer en stor del av uppgifterna om vart 
dessa är belägna från det historiska kartmaterialet. 
 
Eftersom kategorin kolningsanläggningar består av kolbottnar efter resmilor som är 
runda och kolbottnar efter liggmilor som är rektangulära och i några fall kvadratiska 
är det relevant att jämföra de båda metoderna. Av de 340 kolningsanläggningarna 
som återfanns med hjälp av laserdata var det 18 stycken som bedömdes som 
fornlämning, det vill säga liggmilor. 86 stycken liggmilor återfanns med traditionell 
inventering. 
 
Laserdataanalysen i 2014 års inventeringsområde visar på att det är främst 
kolningsanläggningar, kolbottnar efter resmilor och fångstgropar som återfinns med 
denna metod. Av inventeringens 794 nyregistreringar kom 431 registreringar från 
laserdata och 363 lämningar hittades på traditionellt sätt. I en del fall användes även 
laserdata för att lokalisera sedan tidigare registrerade lämningar som var 
felinprickade. Vidare går det se att tolkning av laserdata är problematiskt. Det 
område på 150 km2 som tolkats av mig och Benedict Alexander, oberoende av 
varandra, visar på detta. Benedict Alexander har betydligt större erfarenhet att tolka 
laserdata än mig och erfarenhet är viktig.  
 
Min erfarenhet av laserdatatolkningen är tudelad. När en avvikelse, som inte tydligt 
är en lämning, observeras i laserdatat, kan det vara alltför lätt att ta med den som ett 
tips. Förvisso som ett osäkert tips. Man tar med andra ord med avvikelsen för 
säkerhets skull. Vilket då resulterar i att det blir för många felaktiga tips. Vilket i sin 
tur leder till onödigt fältarbete som inte ger någon registrerad lämning. Den andra 
erfarenheten är motsatsen, en slags överkritisk tolkning. Det kan vara lätt att få för 
sig att en viss lämningstyp ska se ut på ett visst sätt i laserdatat, de avvikelser som 
upptäcks i laserdatat ser med andra ord inte ut som det man har ”bestämt” att den 
ska göra. Således sätter man ingen prick där och missar en lämning. Det blev särskilt 
tydligt när jag fick tillgång till Benedict Alexanders tolkningar. Många 
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kolningsanläggningar, främst resmilor, som Benedict Alexander pekat ut hade jag 
inte tagit med i min tolkning. Inom området där vi båda tolkat laserdata 
registrerades 115 kolbottnar som kom från min analys och 142 stycken kolbottnar 
till som kom från Benedict Alexanders analys. När jag gick tillbaka till laserdatat 
efter fältsäsongen och studerade detta fenomen upptäcktes att i princip alla 
kolbottnar efter resmilor jag tolkat i laserdatat hade en tydlig synlig stybbränna eller 
vall i laserbilden. Benedict Alexanders resmilor hade inte det i samma stora 
utsträckning. När jag nu kunde se Benedict Alexanders resmilor i laserdatat såg ju 
även jag tydliga kolbottnar där.  
 
Ett annat problem som observerades var att två områden med mycket lämningar 
nästan helt missades i laserdataanalysen. Det ena var ett område väster om Byvallen 
(fig. 10). Ett annat område är beläget ca 3 km sydväst om Älvros by. 
 

 
Fig. 10. Området väster om Byvallen där många lämningar registrerades men där laseranalysen inte 
fungerade särskilt bra. Benedict laser är hans tips utifrån laserdata analys och K-J. O. laser är mina 
tips från laserdata. 
 
Varför dessa områden nästan helt missades i laseranalysen vet jag ej. Det finns inget 
i topografin eller vegetationen som skulle förklara det. Vid efterkontroll i laserdatat 
med FMIS-inprickningarna pålagda kan några få lämningar observeras men väldigt 
otydligt. De flesta syns inte alls trots vetskapen att de finns där. Troligen har detta 
fenomen något med själva laserdatat att göra. Det kan eventuellt bero på att 
klassificeringen av markytan inte är riktigt bra i dessa områden eller att det inte var 
optimala förhållanden vid själva laserskanningen. 
 
Erfarenheterna från inventeringssäsongen visar att traditionell inventering med stöd 
av laserdata är ett mycket effektivt sätt att arbeta på. Laserdataanalysen behöver 
förbättras en del, främst för att undvika för många feltolkningar. Erfarenheten som 
kommer från att först tolka laserdata och sedan besöka tipsen i fält är viktig för att 
framtida tolkningar skall bli säkrare. 
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Till en del kan även användningen av laserdata vid fornminnesinventering förklara 
att kostnaden per återfunnen lämning blir lägre. Av de 431 stycken lämningar som 
återfanns med hjälp av laserdata skulle säkert en del av dem även kunna återfinnas 
med traditionell inventeringsmetod. Dock skulle det behövas läggas betydligt mer 
tid i fält för att hitta dem. En stor fördel med tips från laserdata är att tipsen är 
exakta när det gäller positionen. 
 
Inventeringssäsongen år 2014 visar tydligt på att fornminnesinventering 
kompletterad med laserdataanalys är ett mycket effektivt sätt att arbeta på. 
 
Referenser 
 
Edvinsson, A. 2015. Byvallen – Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar. 
Rapport – Jamtli 2015:1. Jamtli förlag. Östersund. 
 
Magnusson, G. 1986. Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län. Jernkontorets 
bergshistoriska skriftserie N:r 22. Stockholm 1986. (s. 393) 
 
Riksantikvarieämbetet. 2014 a. Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk 
bedömning. Version 4.1. Pdf. 
 
Riksantikvarieämbetet. 2014 b. Registreringsinstruktioner för FMIS-registreringsklient. Pdf. 

  

19 
 



Bilaga 1 
 
Tabell 11. Resultattabell 2014 års fornminnesinventering. Siffror inom parentes visar antal 
lämningar/lokal 
Inv. området 2014 Inventeringsår År Antal Antal Antal Antal 
Enkla lämningstyper Tidigare inv. 2014 R Ö B AAB 
A-Ö       
Blästbrukslämning 16 6 6    
Boplats 2 8 8    
Brott/täkt  5  5   
Bytomt/gårdstomt  84 1 78 5  
Dammvall 1 10  10   
Fornlämningsliknande lämning 1 2  2   
Fossil åker  1  1   
Färdväg 1      
Fyndplats 6      
Fångstgrop 59 48 42 1 2 3 
Fäbod 5 11 4 6  1 
Gränsmärke 2      
Hammare/smedja  1   1  
Husgrund, historisk tid 3 70 4 65 1  
Härd  1  1   
Kemisk industri 6 11  11   
Kolningsanläggning 33 493 104 341  48 
Kvarn  2    2 
Lägenhetsbebyggelse 1 2  2   
Naturföremål/-bildning med 
tradition 

 4 1 3   

Plats med tradition 3 1  1   
Ristning, medeltid/historisk tid  1 1    
Röjningsröse  1    1 
Rösning  2  2   
Sammanförda lämningar 4      
Stensättning 1      
Träindustri 1 3  3   
Vägmärke 1 1  1   
Övrigt 3 3  3   
       
Summa 149 771 171 536 9 55 
       
Sammansatt lämningstyper Tidigare inv. 2014 R Ö B AAB 
A-Ö       
Blästplats 31 16 (38) 16    
Fångstgropssystem 9 6 (49) 6    
Område med 
skogsbrukslämningar 

 1 (2)  1   

       
Summa 40 23 22 1   
       
Totalsumma 189 794 193 537 9 55 
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Bilaga 2 
 

 
Fig. 11. Tidigare registrerade lämningar markerade med blå punkt. Nyregistrerade lämningar markerade med röd punkt. Arbetsområdet avgränsas med grå polygon. 
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