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Sammanfattning 
 
Fornminnesinventeringen i Jämtlands län år 2015 utfördes i ett 375 km2 stort område 
i Sveg, Älvros och Lillhärdals socknar. Ett mindre område berörde Ytterhogdals 
socken. Samtliga socknar är belägna i Härjedalens kommun. Enligt den ursprungliga 
planen var ambitionen att fornminnesinventera ett 425 km2 stort område. På grund 
av den stora mängd lämningar som påträffades minskades området storlek med två 
kartblad (50 km2). Dessa två kartblad kommer att inventeras under år 2016. 
 
Före revideringsinventeringen var 153 stycken lämningar registrerade i området varav 
92 var bedömda som fornlämningar. Vid inventeringen år 2015 kom 979 lämningar 
att nyregistreras, av dessa bedömdes 403 stycken som fornlämningar. 
 
I inventeringsområdet registrerades ett stort antal kolbottnar efter liggmilor. 
 
I inventeringen användes laserdata i från lantmäteriet vilket gav ett mycket bra 
resultat. 
 
Bakgrund 
 
Inför budgetåret 2015 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 2015 beviljades Jamtli 1 101 740 kr för att bedriva fornminnesinventering i 
Jämtlands län. Beslutsdatum 2015-02-16, lst. dnr. 431-7347-2014. 
 
Arbetsområdet 
 
Under sommaren 2015 genomförde Jamtli en fornminnesinventering inom ett 375 
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 2015 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. 
 
På två kartblad inom området var inga registrerade lämningar i FMIS sedan tidigare. 
På sex kartblad var fem eller färre registrerade lämningar. 
 
I det valda inventeringsområdet var 153 lämningar sedan tidigare registrerade i FMIS. 
I Skogsstyrelsens databas Kotten var 50 objekt registrerade inom området (fig. 2). 
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Fig. 1. Inventeringsområdet år 2015. 
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Fig. 2. Röd markering är lämningar registrerade i FMIS innan inventeringen år 2015. Gul markering är lämningar i Kotten. 
Arbetsområdet är avgränsat med orange polygon. 

 
Tidigare inventeringar i arbetsområdet 
 
Området förstagångsinventerades år 1971. 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 
shapefiler. Shapefilerna innehöll 425 tips på förmodade lämningar. 
 
De sedan tidigare registrerade lämningarnas beskrivningar (inskannade i PDF-format) 
nerladdades från Fornsök för att kunna användas i fältdatorerna. 
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Vidare analyserades lantmäteriets laserdata vid excerperingen. Detta gav sammanlagt 
1219 tips på förmodade lämningar. 
 
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 Karl-Johan Olofsson vid stiftelsen Jamtli i 
samråd med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vidare deltog antikvarie Eva Klotz och 
antikvarie Anders Edvinsson. Anders Hansson, Karl-Johan Olofsson och Eva Klotz 
är godkända granskare för FMIS samt godkända registrerare för FMIS. 
 
Fältarbete 
 
Inventeringen påbörjades den 19 maj och avslutades den 30 oktober. Inventeringen 
bedrevs till största delen i skogsmark. 
 
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 
inventeringen delades området upp i ortofotorutor, där varje inventerare arbetade på 
sin ruta till den blev färdiginventerad. Det var första inventeringssäsongen för 
antikvarie Anders Edvinsson och alla fornlämningar och i viss mån även övriga 
kulturhistoriska lämningar som framkom på hans ortofotorutor granskades av Eva 
Klotz och Karl-Johan Olofsson. 
 
En nyhet för 2015 års fältsäsong var att laserdata i form av hillshadebilder användes 
i fältdatorerna. En stor fördel med detta är att det går att göra egna tolkningar av 
laserdatat direkt i fält. Som exempel kan nämnas en fångstgrop, som framträder 
tydligt i laserdatat vid excerperingen, och som verkligen är en fångstgrop i fält. På 
plats går det att analysera hillshadebilden i fältdatorn och se mindre avvikelser som 
inte fångades upp vid den inomhus gjorda analysen På så sätt går det direkt på plats 
få en anvisning om var övriga fångstgropar kan tänkas finnas. Detta förfaringsätt 
gäller naturligtvis för alla typer av lämningar. Vidare är hillshadebilder i fältdatorn ett 
utmärkt hjälpmedel för planering och navigering i fält. 
 
Den tekniska utrustningen bestod av två 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 2015 nyregistrerades totalt 979 lämningar. Av dessa 
var 101 stycken sammansatta lämningstyper med 300 ingående komponenter. Av de 
979 lämningarna bedömdes 403 som fornlämningar (tab. 1). Den vanligaste forn-
lämningen som nyregistrerades var kolbotten efter liggmila, 267 stycken. Därefter 
kom 34 blästplatser och 27 områden med skogsbrukslämningar (se bilaga 1, tab.2). 
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 
403 546 14 16 979 

 
Felinprickningar 
 
Av de sedan tidigare 153 registrerade lämningarna låg 50 stycken på rätt plats enligt 
datauttaget från FMIS, 103 lämningar var således felinprickade eller hade ytor som 
behövdes justeras. Det innebär att ca 67 % av de äldre registrerade lämningarna var 
felinprickade. 
 
Skador 
 
414 stycken lämningar var skadade eller förstörda inom 2015 års inventeringsområde. 
Det innebär att 37 % av lämningarna var skadade. Antalet gäller både sedan tidigare 
registrerade lämningar såväl som nyregistrerade lämningar. De flesta skadorna härrör 
från skogsbruket, företrädelsevis skador uppkomna vid markberedning och 
avverkning. 
 
Täthet 
 
Före revideringsinventeringen låg lämningstätheten i området på 0,40 lämning-
ar/km2. Efter inventeringen ökade tätheten till 3,01 lämningar/km2 (se bilaga 2, fig. 
3). 
 
Pris per lämning och täckningsgrad 
 
Totalt under inventeringen hanterades 1132 lämningar. Det vill säga de sedan tidigare 
registrerade lämningarna sammanräknade med de nyregistrerade lämningarna. 
Snittpriset per hanterad lämning blev 1082 kr och det inkluderar excerpering, 
inventering, registrering och samtliga expenser. Motsvarande siffra för år 2014 var 
915 kr, för år 2013 var kostnaden 1042 kr och för år 2012 1393 kr. 
 
Antalet fältdagar var 170 stycken fördelat på 3 personer vilket ger en täckningsgrad 
på 2,2 km2/fältdag. Det vill säga att fältarbetet utfördes långsammare än planerat. 
Planerad täckningsgrad i äskandet var 3,4 km2. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 2. Resultattabell 2015 års fornminnesinventering. Siffror inom parentes visar antal lämningar/lokal 

Inv. området 2015 År Antal Antal Antal Antal
Enkla lämningstyper Tidigare inv. 2015 R Ö B AAB
Avrättningsplats 1   
Begravningsplats enstaka 1 1  
Blästbrukslämning 20 11 10  1 
Boplats 2   
Bro 6 6   
Brott/täkt 12 9  3
Bytomt/gårdstomt 1 86 15 67 3 1
Dammvall 14 14  
Depåfynd 1 1  
Flottningsanläggning 11 11  
Fornlämningsliknande bildning 2   
Fornlämningsliknande lämning 2 2 2  
Fossil åker 1 1 1   
Fyndplats 5   
Fångstgrop 39 23 23   
Fäbod 1 13 5 8  
Färdväg 4 4  
Gränsmärke 2 1 1  
Hamnanläggning 2 1  1
Husgrund, historisk tid 1 66 66  
Kemisk industri 4 3  1
Kolningsanläggning 4 577 267 300 7 3
Kvarn 2   2
Lägenhetsbebyggelse 11 6 4  1
Minnesmärke 4   
Naturföremål/-bildning med tradition 4 5 4  1
Obestämbar 1   
Offerkast 1   
Plats med tradition 2 2 2  
Ristning, medeltid/historisk tid 2 2  
Röse 1   
Rösning 1 2 2  
Sammanförda lämningar 9   
Smideslämning 4 3 1 
Träindustri 7 1 4  2
Vårdkase 1   
Vägmärke 2 2 2  
Övrigt 5 5 5  
Summa 110 878 335 515 13 15
   
Sammansatt lämningstyper Tidigare inv. 2015 R Ö B AAB
Blästplats 37 34 (97) 34   
Fångstgropssystem 4 7 (64) 7   
Färdvägssystem 1 (2)   1
Område med fossil åkermark 2   
Område med skogsbrukslämningar 2 54 (121) 27 26 1 
Småindustriområde 5 (16) 5  
Summa 43 101 (300) 68 31 1 1
   
Totalsumma 153 979 403 546 14 16
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Bilaga 2 
 

 
Fig. 3. Tidigare registrerade lämningar markerade med blå punkt. Nyregistrerade lämningar markerade med röd punkt. Arbetsområdet avgränsas 
med orange polygon. I kartan är alla geometrier omgjorda till punktobjekt. 
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