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Bakgrund 
Trafikverket planerar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter riksväg 84 (fig. 1). För 
sträckan Kårböle – Älvros planeras säkring av sidoområdet samt åtgärder på krön och 
svackor för att förbättra siktförhållanden. Upprustningen av vägen kan komma att 
innebära kurvuträtningar, mindre breddningar mm. Trafikverket och Länsstyrelsen 
efterfrågar därför ett underlag där fornlämningar som finns inom en radie av 24 m från 
nuvarande vägmitt eller 20 m ut från vägkanten redovisas. Syftet är att vid den fortsatta 
planeringen i möjligaste mån kunna undvika ingrepp i fornlämningar. Med anledning av 
de planerade åtgärderna efter riksväg 84 har Stiftelsen Jamtli och Länsmuseet Gävleborg, 
enligt beslut av Länsstyrelsen i Jämtlands län och Gävleborgs län, (Z-län Dnr: 431-5731-
2015, X-län Dnr: 431-5349-2015) utfört en arkeologisk utredning inom berört område. 
 
Utredningsområdet 
Totalt var utredningsområdets längd 41 km och utredningsområdets yta var ca 1,85 km2. 
 

 
Fig. 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med blå linje. 
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Områdesbeskrivning 
Området består huvudsakligen av skogsmark med underlag av morän, berg, 
isälvssediment, med inslag av organiska jordarter/våtmarker. I öster och väster berör 
utredningsområdet Ljusnans dalgång och i öster finns även Skålåns/Kåråns 
vattensystem. Området är kuperat och ligger till större delen ovanför högsta kustlinjen. 
Nivåer varierar mellan ca 230-430 möh. 
 
En åssträckning i utredningsområdet har sedan förhistorisk tid utgjort en del i ett 
naturligt kommunikationssystem mellan Hälsingland i sydöst och Storsjöbygden i 
nordväst vidare mot Tröndelag. 
 
I området finns fornlämningar i form av kolningsgropar, järnframställnings-/blästplatser 
från järnålder och historisk tid, fångstgropar, bytomter, fäbodlämningar, färdleder, 
boplatser och fynd av stenålderskaraktär samt enstaka gravar av järnålderskaraktär. I 
området finns även kulturhistoriska lämningar i form av kolbottnar och boställen. 
 
Tidigare inventeringar och undersökningar 
Den del av vägsträckningen som är belägen i Jämtlands län ingick i 
förstagångsinventeringen år 1971. Dessutom revideringsinventerades Ängersjö socken år 
1994 och Älvros socken revideringsinventerades år 2014.  
 
Den del av vägsträckningen som är belägen i Gävleborgs län förstagångsinventerades år 
1957 och var med i en mycket begränsad och ofullständig revideringsinventering år 1988. 
 
Få undersökningar är gjorda i området. En järnframställningsplats har undersökts och 
daterats till medeltid, ca 1200-1500 e Kr (Älvros 123). En stensättning har undersökts 
med trolig datering till järnålder (Älvros 7:1). I samma socken har även en boplats av 
stenålderskaraktär undersökts samt en fångstgrop med datering till yngre bronsålder- 
förromersk järnålder ca 800-300 f Kr (Älvros 201 och 182). 
 
I Ängersjö har under ett antal år en fäbod och lämningar knutna till denna undersökts 
och publicerats. Undersökningarna visade att området har utnyttjats från förhistorisk tid 
och framåt. På Hälsingesidan har en befästningsskans undersökts och daterats till ca 
1600-1750 e Kr. 
 
Avgränsning av utredningsområdet 
Underlag för utredningen har utgjorts av en shapefil som tillhandahållits av 
uppdragsgivaren samt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. 
 
Uppdragsinnehåll 
Syfte 
Övergripande syfte med utredningen är att säkerställa att inga forn- eller kulturlämningar 
skadas av de arbeten som planeras längs med riksväg 84. Utredningen ska klargöra om 
det i området finns fornlämningar som inte är kända. Vidare är syftet att ta fram besluts- 
och planeringsunderlag för samhällsplanering och eventuell kommande arkeologisk 
undersökning. 
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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, hillshadebilder 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. Alla historiska kartor 
rektifierades vid excerperingen. Utifrån dessa förberedelser görs en bedömning av 
området där egna erfarenheter och kunskap om naturtyper, geologi etc. vägs samman för 
att planera fältarbetsinsatserna. I förberedelserna ingick även genomgång av redan nu 
kända fornlämningar, tips på fornlämningar från Skogsstyrelsen samt tips från 
allmänheten. I förberedelserna ingick även fjärranalys av laserdata. 
 
Utredningsgrävningar har ej ingått i uppdraget. 
 
Dataleverans 
Samtliga påträffade lämningar har redovisats och beskrivits på Riksantikvarieämbetets 
slutredovisningsblankett (webformulär). Digitala lägesdata i form av shape-filer har 
bifogats slutredovisningsblanketten.  
 
Medgivande att sprida dokumentationen  
Jamtli och Länsmuseet Gävleborg har inget att erinra mot att staten framställer och 
sprider dokumentationen. 
 
Målgrupper 
Målgrupper för utredningen är främst Länsstyrelsen och Trafikverket. Resultaten 
kommer att utgöra besluts- och planeringsunderlag. Utredningen kan även komma att 
användas av undersökare när en undersökningsplan för förundersökning eller särskild 
undersökning upprättas. 
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Personal 
Arbetet har utförts av antikvarierna Bo Ulfhielm och Inga Blennå vid Länsmuseet 
Gävleborg samt antikvarie Karl-Johan Olofsson vid Jamtli. 
 
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. 
 
Projektledare: antikvarie Karl-Johan Olofsson, stiftelsen Jamtli. Tel nr 063-15 03 21. 
Mail. karl-johan.olofsson@jamtli.com 
 
Biträdande projektledare: Antikvarie Inga Blennå, Länsmuseet Gävleborg. Tel nr 026-65 
56 73. 
 
Definitioner 
I texten används begreppen fornlämning resp. övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL). Med 
fornlämning menas att lämningen skyddas av Kulturmiljölagen och att eventuell 
påverkan på lämningen måste godkännas och beslutas av länsstyrelsen. Tre överordnade 
rekvisit (kriterier) ska vara uppfyllda för att en lämning ska utgöra fornlämning; det ska 
vara en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Vidare skall lämningen vara 
tillkommen före år 1850. 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 
på hänsyn får dock inte vara så omfattande att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras. Skogsvårdslagen hanteras av Skogsstyrelsen. Bevakningsobjekt används främst 
i de fall där lämningens status inte kunnat avgöras vid okulär besiktning, utan måste 
utredas vidare. 
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Utredningens genomförande 
Utredningen har utförts som en fördjupad fornminnesinventering. Hela den nu aktuella 
sträckan, 41 km, har inventerats på båda sidor med en bredd av minst 20 m och max 30 
m från vägkant. Lämningar som är belägna inom undersökningsområdet har snitslas med 
märkband. 
 
Under arbetet har inga avvikelser från utredningsplanen varit aktuella. 
 
Resultat 
Vid utförd utredning av området registrerades 18 tidigare okända lämningar. Av dessa är 
5 bedömda som fornlämningar, 12 är bedömda som övrig kulturhistorisk lämning och 1 
är bedömd som bevakningsobjekt. Fornlämningarna utgörs av 2 fångstgropar, 2 
kolningsanläggningar och 1 blästplats. De övriga kulturhistoriska lämningen utgörs av 9 
kolningsanläggningar, 1 bro, 1 fornlämningsliknade lämning och 1 gränsmärke. 
Bevakningsobjektet utgörs av 1 kolningsanläggning. 
 
Sedan tidigare var 40 lämningar registrerade inom en 100 meters buffert (ca 45 m från 
vägkanterna) efter vägsträckningen. Av dessa är 23 bedömda som fornlämningar, 14 är 
bedömda som övrig kulturhistorisk lämning, 2 är bedömda som bevakningsobjekt och 1 
är bedömd som uppgift om. 
 
Inprickningen av två tidigare registrerade lämningar justerades. Den ena, Ängersjö 22:1 
(vägmärke) justerades 98 m mot SÖ och kom därmed att hamna utanför 
utredningsområdet. Den andra, Ängersjö 27:1 (blästbrukslämning) justerades 10 m mot 
NNV och kom därmed att hamna närmare vägkanten. En tidigare registrerad lämning, 
Ängersjö 44:1 (plats med tradition, grotta) kunde ej återfinnas. 
 
Tabell 1. Lämningar framkomna vid utredning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ID LÄMNINGTYP ANTIKVARIK BEDÖMNING ORGANISATION 
1 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning (ej till FMIS) Länsmuseet Gävleborg

2 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Länsmuseet Gävleborg

3 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Länsmuseet Gävleborg

4 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Länsmuseet Gävleborg

5 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Länsmuseet Gävleborg
-1 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-2 Bro Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-3 Fornlämningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-4 Kolningsanläggning Fornlämning Jamtli 
-5 Kolningsanläggning Fornlämning Jamtli 
-6 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
-7 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-8 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-9 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-10 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 
-11 Kolningsanläggning Bevakningsobjekt Jamtli 
-12 Blästplats Fornlämning Jamtli 
-13 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 
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Tabell 2. Sedan tidigare registrerade lämningar inom en 100 meters buffert 
ID LÄMNINGTYP ANTIKVARIK BEDÖMNING ORGANISATION
Färila 52:1 Vägmärke Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Färila 53:1 Vägmärke Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Färila 58:1 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Färila 59:1 Vägmärke Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Färila 60:1 Vägmärke Bevakningsobjekt Riksantikvarieämbetet

Färila 127:1 Blästbrukslämning Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Älvros 165:1 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 165:2 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 165:3 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 166:1 Blästplats Fornlämning Jamtli 

Älvros 167:1 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 

Älvros 167:2 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 169:1 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 169:2 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 

Älvros 170:1 Fångstgrop Bevakningsobjekt Jamtli 

Älvros 173:1 Kolningsanläggning Fornlämning Jamtli 

Älvros 174:1 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 181:1 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 

Älvros 183:1 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 183:2 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 183:3 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 277 Fångstgrop Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 

Älvros 282 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 367 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 370 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 371 Blästplats Fornlämning Jamtli 

Älvros 372 Fångstgrop Fornlämning Jamtli 

Älvros 493 Bytomt/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning Jamtli 

Ängersjö 22:1 Vägmärke Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 27:1 Blästbrukslämning Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 44:1 Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 74:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 83:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 92:1 Småindustriområde Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 95:1 Husgrund, historisk tid Uppgift om Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 98:1 Vägmärke Fornlämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 161:1 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 162:1 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 163:1 Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning Riksantikvarieämbetet

Ängersjö 191:1 Blästplats Fornlämning Riksantikvarieämbetet
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Fig. 2. Översiktskarta med lämningar inlagda. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. 
Lämningar påträffade vid utredningen är markerade med orange färg. Lila markering betyder att lämningar är 
justerade eller ej återfunna. Utredningsområdet är markerat med blå färg. 
 

 
Fig. 2. Detaljkarta 1. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
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Fig. 3. Detaljkarta 2. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert markerad med blå färg. 
 

 
Fig. 4. Detaljkarta 3. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. 100 m buffert är markerad med 
blå färg. 
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Fig. 5. Detaljkarta 4. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
 

 
Fig. 6. Detaljkarta 5. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar justerade vid 
utredningen är markerade med lila färg. De lila markeringarna representerar lämningarnas korrekta lägen. 100 m 
buffert är markerad med blå färg.  
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Fig. 7. Detaljkarta 6. Lämningar påträffade vid utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är 
markerad med blå färg. 
 

 
Fig. 8. Detaljkarta 7. Lila markering betyder att den sedan tidigare kända lämningen ej är återfunnen. 100 m buffert 
är markerad med blå färg. 
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Fig. 9. Detaljkarta 8. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
 

 
Fig. 10. Detaljkarta 9. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
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Fig. 11. Detaljkarta 10. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
 

 
Fig. 12. Detaljkarta 11. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. Lämningar påträffade vid 
utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
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Fig. 13. Detaljkarta 12. Sedan tidigare kända lämningar är markerade med röd färg. 100 m buffert är markerad 
med blå färg. 
 

 
Fig. 14. Detaljkarta 13. Lämningar påträffade vid utredningen är markerade med orange färg. 100 m buffert är 
markerad med blå färg. 
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Förslag inför utredning etapp 2 
Länsmuseet Gävleborg rekommenderar att vägområdet genom Messubodarna lämnas utan 
åtgärder (fig. 15). Den utförda utredningen visade inga lämningar inom området, inom fäbodens 
norra del finns emellertid ett registrerat slaggvarp (Färila socken RAÄ 127:1). Fäboden finns också 
markerad redan år 1654 på en geografisk avritning av Färila-Kårböle socken (V12-1:2). I 
kartmaterialet från laga skifte år 1876 (V12-15:3) och 1883 (V12-15:4) finns vallrutan markerad 
men inga byggnader är utsatta. Detsamma gäller en ägostyckning från år 1902 (21-fär-228). 
Området karterades även år 1935 för ett nytt skifte, men endast nuvarande byggnader norr om 
vägen finns markerade (V12-15:9). 
 
Messubodarna är en stor fäbod som ursprungligen hört till Kårböle. Så sent som på 1960-talet höll 
man kor på vallen (Renström 1995:14). Fäbodmiljön är uppblandad med både äldre och yngre 
bebyggelse, men den äldre strukturen framgår tydligt. I vägområdet har relativt omfattande 
åtgärdsarbeten utförts redan tidigare och den kvarvarande miljön bör skyddas från ytterligare 
ingrepp. Om det ändå blir aktuellt med vägåtgärder på sträckan genom fäboden bör denna ingå 
bland de förslag på platser som ska utredas inom etapp 2. 
 

 
Fig. 15. Detaljkarta över Messubodarna. Vägområdet markerat med svart färg. Sedan tidigare kända lämningar är 
markerade med röd färg. 100 m buffert är markerad med blå färg. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Jamtli dnr:  142-2015 
Länsstyrelsens i Jämtland dnr: Z-län: 431-5731-2015 
Riksantikvarieämbetets dnr:  3.4.2-3957-2015 
Länsmuseet Gävleborg dnr:  2566/320 
Länsstyrelsens i Gävleborg dnr: X-län: 431-5349-2015 
Riksantikvarieämbetets dnr:   3.4.2-3809-2015 
Uppdragsgivare/Finansiär:  Trafikverket, Kyrkgatan 43 B, 831 25 Östersund 
 
Kommun:  Härjedalen och Ljusdal 
Socken:  Älvros, Ängersjö och Färila 
Landskap:   Härjedalen och Hälsingland 
Fastighet:  Ett flertal fastigheter i Älvros, Ängersjö och Färila socknar 
 
Undersökningstyp:  Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML etapp 1 
Undersökningstid:  2015-09-09 - 2015-09-23 och 2015-10-05 - 2015-10-06  
Tidsåtgång i fält:    70 + 32 timmar, totalt 102 timmar 
Personal:    Antikvarie Bo Ulfhielm  
    Antikvarie Inga Blennå 
    Antikvarie Karl-Johan Olofsson 
 
Undersökt yta:    ca 1,85 km2, 41 km 
Lägesangivelse:   Riksväg 84 mellan Älvros och Kårböle 
Koordinatsystem:   Sweref 99 TM 
Dok material:  Levererat till FMIS 2015-12-01 och 2015-12-11 
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Bilaga 1 
 
Objekttabell för särskild utredning Gävleborg 
 
Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position

Osäker 
utbredn.

1 Gränsmärke Gränsröse, runt 2,5 m diam och 1 m h. Markfast 
stenblock i botten med upplockade 0,3-0,6 m st 
stenar ovanpå.  
Röset ligger i befintlig gräns. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande igenvuxen myrmark.  
Vegetation: Sly 
 
7 m NNÖ om väg 84 (NNV-SSÖ).  
  

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning (ej till 
FMIS) 

Nej Nej 

2 Kolningsanläggning  
Kolbotten resmila, 
rund 

Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam och 0,2-
0,5 m h. Omgiven av stybbränna 0,5 m br och 
0,2-0,4 m dj. Kol vid sondning.  
 
Terräng: Plan sandig moränmark. 
Vegetation: Skogsmark, blandskog.  
 
16 m NNÖ om väg 84 (VNV-ÖSÖ). 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

3 Kolningsanläggning  
Kolbotten resmila, 
rund 

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och 0,3-
0,5 m h. Ställvis omgiven av stybbränna 0,5-1 m 
br och 0,2-0,4 m dj.  
 
Spår efter skogsmaskin rakt över lämningen. 
 
Terräng: Plan sandig moränmark. 
Vegetation: Skogsmark. Slybevuxet hygge. 
 
6 m SSV om väg 84 (VNV-ÖSÖ). 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

4 Kolningsanläggning  
Kolbotten resmila, 
rund 

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och 0,2 
m h. Ställvis omgiven av stybbgropar 1-2,5 m st 
och 0,3-0,5 m dj.  
 
En stig går rakt över lämningen. 
 
Terräng: Plan sandmark vid foten av moränhöjd. 
Vegetation: Skogsmark, blandskog. 
 
8 m Ö om väg 84 (N-S). 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

5 Kolningsanläggning  
Kolbotten resmila, 
rund 

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam, 
omgiven av vall 1-2 m br och 0,3-0,5 m h. 
Ställvis omgiven av stybbränna 0,5 m br och 0,5 
m dj.  
 
Terräng: Kuperad blockig moränmark. 
Vegetation: Skogsmark, hygge. Lämningen 
bevuxen med blandskog.  
 
11 m S om väg 84 (Ö-V). 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 
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Bilaga 2 
 
Objekttabell för särskild utredning Jämtland 
 
Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position

Osäker 
utbredn.

-1 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 13 m diam och intill 0,3 m h. 
Ställvis omgiven av en otydlig ränna, 1-1,5 m 
br och 0,1-0,2 m dj. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. 
Skogsmark, blandskog. 
 
Vegetation: Kraftigt beväxt med granar, 
björkar och aspar. 
 
Orientering: 3 m SSV om mindre skotarväg. 
 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-2 Bro Bro. Brofästen på båda sidor om bäck, 3 m l 
(ÖSÖ-VNV), 2-3 m br och intill 1 m h, 
bestående av sten och jord. Öppning för 
bäck 5 m br. I ÖSÖ del är timmerstockar 
synliga. 
 
Bron är markerad på lagaskifteskarta från år 
1871. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. 
Skogsmark/tomtmark, björkskog. 
 
Vegetation: 2 björkar, 1 tall och lövsly. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-3 Fornlämningsliknande 
lämning 

Fornlämningsliknande lämning. Stridsvärn?, 
närmast ovalt, 4x3 m (Ö-V). Värnet? består 
av en grop, 2x2 m (Ö-V) och 0,6 m dj. 
Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 
0,8x0,7 m (ÖSÖ-VNV). Kring gropen är en 
vall, utom i SSV, 0,7-1 m br och 0,1-0,5 m h, 
högst i N. I N är stenar, 0,1-0,4 m st, lagda 
på vallen. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Lämningen liknar 
ett stridsvärn men läget är mycket märkligt. I 
området är ett flertal täkt- och provgropar. 
Lämningen kan möjligen vara en 
täktgrop/provgrop. 
 
Terräng: N-sluttande blockrik moränmark. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: 2 mindre tallar och småtallar. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-4 Kolningsanläggning Kolbotten, rektangulär, 7,5x5,5 m (N-S) och 
intill 0,2 m h. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Liggmilan har ett 
rumsligt och funktionellt samband med 
blästbrukslämningar i området. Liggmilan 
kan därmed antas ha ett kronologiskt 
sammanband med dessa och bedöms till 
följd därav som fornlämning. 
 
Terräng: Avsats i Ö-sluttande stenig 
moränmark. Skogsmark, hygge. 
 
Vegetation: Tallplantor. 

Fornlämning Nej Nej 
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-5 Kolningsanläggning Kolbotten, oregelbunden och otydlig, 
närmast rektangulär, 7x5 m (Ö-V) och intill 
0,2 m h. 
 
Kolbottnens utbredning avgränsades med 
jordsond och kol i markberedningsgropar. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Liggmilan har ett 
rumsligt och funktionellt samband med 
blästbrukslämningar i området. Liggmilan 
kan därmed antas ha ett kronologiskt 
sammanband med dessa och bedöms till 
följd därav som fornlämning. 
 
Terräng: Avsats i NNÖ-sluttande stenig 
moränmark. Skogsmark, hygge. 
 
Orientering:5 m N om väg. 
 

Fornlämning Nej Nej 

-6 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 5 m diam och 0,6 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 2x1 m (NÖ-SV). 
Kring kanten är en vall, 2-2,5 m br och 0,1-
0,2 m h. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Något osäker på 
grund av att det i närheten är ett flertal täkt-
/provgropar. 
 
Terräng: Flack stenig moränmark. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Rikligt bevuxen med småtallar. 
 

Fornlämning Nej Nej 

-7 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 13 m diam och intill 0,3 m h. 
Omgiven av en ränna, 1-2,5 m br och 0,1-
0,3 m dj. 
 
Terräng: Småkuperad moränmark. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Ett 20-tal tallar och lövsly. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-8 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 12 m diam och intill 0,3 m h. 
Omgiven av en ränna, 1,5-2,5 m br och 0,2-
0,3 m dj. 
 
Terräng: Avsats i svagt S-sluttande 
moränmark. Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Ett 20-tal tallar och lövsly. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-9 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 12 m diam och intill 0,3 m h. 
Omgiven av en ränna, 1-2,5 m br och 0,1-
0,3 m dj. 
 
Terräng: Avsats i svagt NNÖ-sluttande 
moränmark. Skogsmark, kraftledningsgata. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 

-10 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 15 m diam och intill 0,3 m h. 
Kring kanten är en ränna, utom i SV, 1,5-3 m 
br och 0,2-0,4 m dj. 
 
Terräng: Flack moränmark mellan 
moränåsar. Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Kraftigt beväxt med björkar och 
aspar samt enstaka granar och tallar. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 
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-11 Kolningsanläggning Kolbotten oregelbunden, närmast oval, 7x3 

m (Ö-V) och intill 0,2 m h. Stybbränna i N 
och Ö, 0,7-1 m br och 0,1-0,3 m dj. 
 
Otydlig på grund av skada. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: På grund av skador 
kan typ av kolbotten ej säkerställas vid 
okulärbesiktning. 
 
Terräng: Avsats i S-sluttande moränmark. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: 8 tallar, enbuskar samt 1 äldre 
övertorvad stubbe. 
 
Orientering:7 m N om väg. 
 

Bevakningsobjekt Nej Nej 

-12 Blästplats Blästplats, 10x9 m (NÖ-SV), bestående av 1 
blästerugn och 1 slaggvarp. 
 
Blästerugnen är rektangulär, 1,1x0,7 m 
(ÖSÖ-VNV) och 0,4 m dj. Ugnen har 
övermossade stensatta sidor. I VNV är en 
öppning. Utanför denna är en ränna, 1,4 m l 
(ÖNÖ-VNV), 0,8 m br och intill 0,3 m dj. 
Rännan mynnar i en grop, 2x1 m (NÖ-SV) 
och intill 0,5 m dj. 
 
Slaggvarpet är närmast runt, 6,5 m diam och 
intill 0,7 m h. 
 
Terräng: Krönläge av låg moränås. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Ett 20-tal mindre tallar. 

Fornlämning Nej Nej 

-13 Fångstgrop Fångstgrop, rund, 3,5 m diam och 0,6 m dj. 
Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,7 m (ÖSÖ-
VNV). Kring kanten är en vall, 1-2 m br och 
0,1-0,3 m h. 
 
Terräng: Svagt SSV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, tallplantering. 
 
Vegetation: Ett 10-tal tallplantor. 

Fornlämning Nej Nej 

Ängersjö 22:1 Vägmärke Postament till milstolpe, rektangulärt, 1,8x1,8 
m och 1 m h. Uppbyggt av stenar 0,5-0,8 m 
st med flatsidan utåt. Beväxt med mossa. 
Tidigare försett med plåt av gjutjärn. Röset 
har rasat ut i NV. Milstolpen saknas. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Inprickningen är 
justerad 98 m mot SÖ vid utredning år 2015. 
 
Terräng: Närmast flack moränmark. 
Hagmark/äldre vägområde. 
 
Orientering: 1 m NÖ om väg invid hage. 
 

Fornlämning Nej Nej 



 22

 
Ängersjö 27:1 Blästbrukslämning Slaggvarp, runt, 5,5 m diam och 1,1 m h. 

Slaggen är rödbrun grynig tung slagg och 
grå fluten lättslagg. I varpets mitt finns en 
oval nedsänkning, 1,5x1,2 m och 0,5 m dj. 
Möjligen efter en blästerugn. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Inprickningen 
justerad 10 m mot NNV vid utredning år 
2015. 
 
Terräng: ÖSÖ-sluttande moränmark. 
Skogsmark, tallskog. 
 
Vegetation: Rikligt med småtallar. 

Fornlämning Nej Nej 

Ängersjö 44:1 Plats med tradition Plats med tradition/namn bestående av en 
grotta. Nu igenrasad håla i marken, ca 3 m 
dj. Stenarna är 0,6-3 m st. 
 
Antikvarisk kommentar/motivering till 
aktualiserad bedömning: Ej återfunnen vid 
utredning år 2015. 
 
Terräng: Blockrik moränmark i S-sluttning av 
ås. Skogsmark, barrskog. 
 
Vegetation: Beväxt med mossa och lavar. 
 
Tradition: I orostider skall befolkningen i 
socknen placerat kyrksilver och andra 
skatter i grottan. Sagesman Olle Höglund, 
Ängersjö. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej 
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