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Bakgrund 
E.ON Energidistrubition AB inkom under vintern 2017/18 med en ansökan om ingrepp i 
fornlämningen Tåsjö 135:2 till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Anledningen var att kraftledningen 
över Hotingsjön skulle kompletteras med ytterligare en ledning och en stolpe behövdes sättas 
upp på halvön i sjön samt att ett fångstgropssystem behövde korsas (Tåsjö 121:1). Efter att 
länsstyrelsen inkommit med ett förfrågningsunderlag tilldelades Jamtli uppdraget att genomföra 
förundersökningarna. 

Delar av arbetet behövde genomföras under vinterhalvåret då halvön ute i Hotingsjön endast 
kunde nås med maskiner under den del av året då sjön är isbelagd. 

Förundersökningarna genomfördes av antikvarierna Anna Engman och Annabell Rahm 13-14 
mars 2018 och av Anna Engman 29 maj 2018. 

 

 

Översiktskarta över Hoting. Fornlämningarna som berörs av ingreppet är markerade med rosa. 

 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska förundersökningen av ytan mellan Tåsjö 135:1 och Tåsjö 135:2 var 
att fastställa om det rörde sig om samma boplats. De ingrepp som behövde göras för att 
ledningsstolpen ska kunna sättas på plats dokumenterades. De fynd (ej skärvsten) som framkom 
togs om hand. 

Syftet med den arkeologiska förundersökningen vid Tåsjö 121:1 och Tåsjö 334 var att kontrollera 
att uppsättandet av de nya stolparna hålls utanför fångstgropssystemet. Geometrin för Tåsjö 
121:1 korrigerades utefter de ingående groparnas position. 
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Metod 
I samband med att den nya stolpen skulle sättas på plats vid Tåsjö 135:1 och 135:2 skottades en 
yta runt stolphålet fram och tinades upp och inom den ytan undersöktes de synliga lämningarna 
efter den eventuella boplatsen och dokumenterades. Provgropar skulle tas upp i lämpligt antal för 
att säkerställa om det rörde sig om en boplats eller inte. I det stolphål som togs upp skulle 
eventuella fynd tas tillvara och dokumenteras. Om möjligt skulle en profil tas upp för att avgöra 
boplatslagrets mäktighet samt att försöka ta fram ett dateringsbart material i form av ben, kol 
eller annat som kunde C14-dateras. 

Följande avsteg från undersökningsplanen gjordes efter kontakt med Länsstyrelsen i Jämtlands 
län: 

Enligt undersökningsplanen skulle en yta av 10 m i diameter runt stolpplatsen tas upp men detta 
var inte förenligt med hur terrängen såg ut på platsen. Den yta som togs upp bedömdes ändå vara 
tillräckligt stor för att genomföra undersökningen på ett bra sätt. 

Väl på plats torvades hela ytan av då den var betydligt mindre än vad som var tänkt från början. 
Detta gjorde att inga provgropar behövdes tas upp då de skärvstenar som låg under torven blev 
synliga i alla fall. 

Inget stolphål för ledningsstolpen togs upp men platsen för stolpen var utmärkt och inga 
lämningar efter en stenåldersboplats fanns där stolpen ska stå. 
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Översiktskarta över det berörda området med lämningarna markerade med rosa. 

Genom okulär besiktning av platsen för den nya stolpen i anslutning till Tåsjö 121:1 och Tåsjö 
334 skulle det säkerställas att fornlämningarna inte skadas av ingreppet och att stolpen ställs 
utanför fångstgropssystemet (Tåsjö 121:1). Korrigering av geometrin för Tåsjö 121:1 kommer att 
skickas till FMIS då några av groparna ligger utanför den idag inritade polygonen. 

 

Fornlämningsläge 
Området inventerades efter fornlämningar senast omkring 1971 och de registrerade lämningarna 
utgörs i huvudsak av fångstgropar och stenåldersboplatser. Vid Hoting passerar ledningen genom 
ett riksintresse för kulturmiljövården, nr Z11, Hotingsjön. Riksintresset utgörs av en ovanligt rik 
och välbevarad fångstmiljö med stenåldersboplatser från äldsta stenålder till gravar från yngre 
järnåldern. 

Förundersökning av stenåldersboplats 
Förundersökningen av området mellan Tåsjö 135:1 och 135:2 genomfördes i mars då 
uppdragsgivaren var i behov av att få upp stolpen under vintern. Platsen ligger så till att det inte 
går att få dit stolpen och maskiner annat än över isen. Detta innebar att ytan behövdes skottas 
fram och tinas av. Detta gjordes av Entreprenad Mats Sundelin AB i Hoting med instruktioner 
från Jamtlis arkeologer. Tiningen gjordes under vinterns kallaste och snörikaste period med 
temperaturer ner mot -35 grader och snödjup på upp till 1 m. Under själva förundersökningen 
höll sig temperaturen mellan -5 och -15 grader, vilket gjorde att ytan behövdes täckas under 
natten för att inte frysa på igen. Den lilla ås som förundersökningsytan låg på var utsatt för vind 
så snötäcket var där något tunnare men i anslutning var det upp mot 1 m snö. 
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Förundersökningsytan markerad med blå polygon mellan ledningsgatorna. Observera att kartans lägesmarkering av kraftledningarna 

inte överensstämmer med verkligheten. 

Ytan som gjordes snöfri och tinades upp var 8,5x3 m (NV-SÖ) vilket var något minder än vad 
undersökningsplanen krävde. Placeringen uppe på åsen gjorde dock att en yta på 10 m i diameter 
inte var möjlig att ta upp. 

Vid förundersökningen uppdagades att det redan ställts en ny stolpe på udden utanför den äldre 
ledningen efter att utredningen gjordes 2010. Denna verkar inte ha varit föremål för någon 
ytterligare utredning eller undersökning. Den stolpen står ca 12 m (avstånd mätt på satelitbild då 
snödjupet inte tillät att mäta på plats) SÖ om den registrering som finns i FMIS för Tåsjö 135:1. 
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Förundersökningsytan sedd från NV. 

Enligt undersökningsplanen skulle provgropar tas upp och platsen för stolpen skulle även den 
grävas upp men väl på plats var det ett bättre alternativ att torva av hela ytan och på det viset få 
fram de lämningar som eventuellt kunde finnas på platsen. 

 
Förundersökningsytan sedd från SÖ 
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Inom den avtorvade ytan (schaktet) fanns 27 mindre koncentrationer av skärvsten (skörbränd 
sten) (1-4 st) och en större koncentration där mängden skärvsten var måttlig. I den SSÖ delen av 
den avtorvade ytan fanns en sentida nedgrävning där det framkom en stensamling, vilken dock är 
naturlig. 

 
Planritning över förundersökningsytan 

Den större koncentrationen av skärvsten undersöktes i profil för att se om det fanns ytterligare 
rester efter en härd. Ett 0,2 m tjockt lager med skärvsten blandat med jord och ringa inslag av sot 
framträdde. Ett 0,3 m långt och ett par millimeter tjockt lager med rödbränd jord fanns under 
skärvstenslagret. Mycket små mängder av kol fanns i anslutningen till den rödbrända jorden men 
det visade sig vid närmare kontroll vara delar av en rot. Troligen är det dock resterna efter en 
härd som en gång legat på platsen som vi hittat. Mängden skärvsten tyder på detta även om det 
inte finns mängder av kol och sot i anläggningen antagligen för att den inte varit använd under så 
lång tid. 
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Inom den förundersökta ytan gjordes endast ett fynd. Fyndet bestod av ett avslag av kvartsit och 
hittades strax utanför den förmodade härden. 

 
Fyndnr Sakord Material Längd mm bredd mm Tjocklek mm Vikt g Anmärkning

1 Avslag Kvartsit 32 17,5 1-5 2,6 Avslaget har en sentida skada som kan uppfattas som retucher 

Avslag i kvartsit. Det enda fyndet som 
gjordes utöver skärvsten. 
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Den plats där stolpen kommer att sättas ligger i förundersökningsområdets NNV-del där antalet 
skärvstenar minskar betydligt. Det fanns ingen anledning att tro att stolphålet skulle orsaka 
direkta skador på någon anläggning. Inget framkom vid rensningen av ytan och lämningar efter 
stenåldersverksamheter i dessa trakter ligger alldeles under torven, ganska ytligt. 

 
Profilritning av härden 

Resultat av förundersökningen av stenåldersboplatsen 
Syftet med den arkeologiska förundersökningen av ytan mellan Tåsjö 135:1 och Tåsjö 135:2 var 
att fastställa om det rörde sig om samma boplats. Då de skärvstenslokaler och flintavslaget som 
framkom vid förundersökningen ligger inom 8-25 m från de tidigare registrerade 
stenåldersboplatserna är det med största sannolikhet så att det är samma boplats. Troligen är hela 
udden en sammanhängande boplats. 

Inget daterbart material gick att finna. Det enda kol eller annat organiska materialet som fanns på 
platsen visade sig vara från en sentida rot samt av den karaktären att det inte går att säkert veta 
vad det är som dateras. 

Det avslag i kvartsit som hittades gå inte att datera närmare utan är vanligt genom hela 
stenåldern. De fynd som tidigare gjorts på boplatserna Tåsjö 135:1 och Tåsjö 135:2 var även de 
avslag och är därför svåra att datera. Dessa finns dessutom inte att tillgå då de enligt 
inventeringsblanketten från 1971 finns hos en privatperson i Hoting. Avslagen som hittades i 
samband med inventeringen 1971 är av kvartsit. 

Dokumentationen av det ingrepps som behöver göras för att ledningsstolpen ska kunna sättas på 
plats bestod i att rensa upp ytan och okulärt göra bedömningen om det fanns några anläggningar 
eller liknande. Stolpen kommer att sättas i den del av den undersökta ytan där skärvstenen avtar 
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för att sedan helt försvinna. Ledningsstolpen kommer att sättas inom det område som ska 
bedömas som fornlämning. Länsstyrelsen meddelades på plats och ansåg att platsen är tillräckligt 
undersökt och dokumenterad för att stolpen ska kunna sättas upp utan att kunskap förloras. 
Arbetet med att sälla upp stolpen påbörjades omedelbart efter undersökningens avslutande. 

Förundersökning av Tåsjö 121:1 och Tåsjö 334 
Förundersökningen av Tåsjö 121:1 och Tåsjö 334, fångstgropssystem och fångstgrop, innebar att 
försäkra oss om att ingen stolpe kommer att placeras på en för lämningarna skadlig plats.  

Vid fältbesöket konstaterades att fångstgropssystemet var felinprickat i dagens FMIS. Några av 
groparna syntes dessutom bra i den laserdata som användes under förundersökningen. Vid 
förstagångsinventeringen 1971 hittades 11 fångstgropar i det som kom att bilda 
fångstgropssystemet Tåsjö 121:1. Vid förundersökningen 2018 återfanns endast 10 av dessa. Det 
finns två troliga förklaringar till detta, antingen har en grop försvunnit i samband med att den 
nordvästra spetsen av systemet planats ut till en utsiktsplats/grillplats eller så har en naturlig grop 
i systemets sydöstra del tolkats som en fångstgrop.

 
Förändringarna gjorda för Tåsjö 121:1 och Tåsjö 334 markerad med rött. Grå streckad linje är den äldre utbredningen för 

fångstgropssystemet. 

Vid utredningen som gjordes 2010 registrerades Tåsjö 334 som en fristående grop då den låg så 
pass långt utanför systemet samt att det då endast var aktuellt att gå kraftledningsgatan. Vid 
fältbesöket 2018 bedömdes den gropen höra till systemet som visade sig ligga betydligt närmre 
den lösa gropen. Tåsjö 334 kommer att utgå ur FMIS för att ingå i Tåsjö 121:1. 

Då det inte finns några andra lämningar i området och den nya geometrin för Tåsjö 121:1 är 
korrigerad med bra GPS-mottagning är det inga problem att dra ledningen över 
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fångstgropssystemet bara stolparna ställs på ett av länsstyrelsen bestämt avstånd från den nya 
geometrin.  

Sammanfattning 
Förundersökningen påvisade att det fanns spår av en stenåldersboplats på den plats där stolpen 
skulle placeras. Dessa lämningar, ett avslag, skörbränd sten och resterna av en härd 
dokumenterades och avslaget togs till vara.  

För fångstgropssystemet Tåsjö 121:1 redigerades geometrin och en ny beskrivning upprättades. 
Av de tidigare kända 11 groparna återfanns 10. Troligen har en förstörts vid markarbeten eller så 
har den naturlig grop i området tidigare antagits vara en fångstgrop. 

Tåsjö 334 utgår då den gropen ligger inom systemet Tåsjö 121:1. 

Efter förundersökningen av stenåldersboplatsen kontaktades länsstyrelsen som beslutade att inga 
ytterligare åtgärder var nödvändiga för att placera stolpen på anvisad plats. 

Efter förundersökningen av Tåsjö 121:1 och Tåsjö 334 kontaktades länsstyrelsen som tog 
beslutet att om stolparna för ledningen placeras utanför den geometri som finns för 
fångstgropsystemet behövs inga ytterligare åtgärder göras på platsen. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr:   431-248-2018  
Länsstyrelsens beslut:   2018-02-01  
Jamtlis dnr:   25-2018   
Uppdragsgivare/Finansiär:  E.ON Energidistrubition AB 
 
Kommun:   Strömsund 
Socken:   Tåsjö 
Fastighet:   Hoting 1:102, 2:22, 1:17, 1:25 
 
Undersökningstyp:   Arkeologisk förundersökning 
Undersökningstid:   13-14 mars, 29 maj 
Tidsåtgång i fält:    42 timmar 
Tidsåtgång, förberedelser och rapport:   70 timmar   
Personal:     Antikvarierna Anna Engman och Annabell Rahm, 

Jamtli 
Undersökt yta:      21 m2 (stenåldersboplatsen) 
Koordinater:   N 7108959 E 557504 (stenåldersboplatsen),  N 

7108780 E 556915 (Tåsjö 121:1) 
Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM 
Dok material:   Dokumentationsmaterial förvaras på Jamtli 
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