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Inledning 
Strömsunds kommun inkom till Länstyrelsen i Jämtlands län med en ansökan om arkeologisk 
utredning vid Hotings vattenverk 2018-06-20. Anledningen var att kommunen vill bygga ut och 
om vattenverket och det kommer eventuellt att påverka en fornlämning, Tåsjö 307:1, i form av 
en stenåldersboplats. 

 

 

Översiktskarta över Hoting och Hotingsjön med området för det planerade arbetet markerat med lila polygon. 

Länsstyrelsen beslutade (431-4532-2018) att Jamtli skulle utföra utredningen och den 
genomfördes av arkeolog Anna Engman 11 juli 2018.  

 

Fornlämningshistorik 
Registreringen av stenåldersboplatsen gjordes i samband med fornminnesinventeringen i området 
1971, detta skedde efter att Hotingsjön reglerades. De spår efter stenåldersboplatsen som hittades 
1971 var skärvsten (skörbränd sten) och kvartsitavslag. Alla fynd gjordes i vattnet på ett djup av 
0,2-0,5 m.  

Området kring Hotingsjön inventerades efter fornlämningar senast 1971 och de registrerade 
lämningarna utgörs i huvudsak av fångstgropar och stenåldersboplatser. Hoting och området 
kring Hotingsjön är 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. 
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Syfte 
Syftet med utredningen var att undersöka om boplatsen Tåsjö 307:1 skulle beröras av den tänkta 
till- och ombyggnaden av vattenverket. 

Om det konstaterades att boplatsen skulle beröras av det tänkta arbetet skulle ett förslag på 
lösning av hur detta undviks ges och om detta inte är möjligt föreslå hur en så begränsad 
arkeologisk förundersökning som möjligt skulle genomföras. 

Metod 
Etapp1 

Området som kommer att beröras av bygget genomgick först en okulär besiktning för att se om 
det idag går att se mer av boplatsen än vad som gjordes 1971. Eftersom den ligger i strandplanet 
skulle ytterligare material ha kunnat eroderat fram. Marken inom det tänkta arbetsområdet skulle 
kunna ha den beskaffenheten att det går att i markytan göra en grov avgränsning (exempelvis 
rotvältor, markberedningsgropar mm). 

 

 

Arbetsområdet för utbyggnaden av vattenverket markerat med lila och stenåldersboplatsen med rosa. 

 

Etapp 2 

För att utreda om boplatsen påverkas av det tänkta arbetet, och avgränsas bättre, togs provgropar 
upp med 3-5 m mellanrum på de platser som var lämpliga. Dessa provgropar grävdes för hand 
med spade. Provgroparna togs upp från det nuvarande vattenverket och ner mot vattnet inom en 
yta som gjorde det möjligt att avgöra om stenåldersboplatsen kommer att påverkas. Den synliga 
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delen av en sådan här lämning kan vara betydligt mindre än den verkliga utbredningen så området 
direkt SÖ om den idag registrerade ytan ingår i utredningen. I NÖ slutar det tänkta 
arbetsområdet i jämnhöjd med den registrerade fornlämningen så där kommer ett 
säkerhetsavstånd på upp till 10 m utredas om det bedöms nödvändigt. 

De eventuella fynd som framkom (ej skärvsten) skulle tas om hand och vid behov konserveras. 

Om möjlighet fanns skulle boplatsen dateras utifrån fynd eller med hjälp av naturvetenskapliga 
metoder så som C14. 

I etapp 2 ingick även att dokumentera de framkomna lämningarna på adekvat sätt 
(bilddokumentation, registrering i FMIS, ritningar eller motsvarande). Minsta åtgärd för detta är 
att uppdatera registreringen i FMIS. 

 

Utredning 
Den okulära besiktningen av området visade att det idag inte går att se något av boplatsen, vare 
sig på land eller i vattnet. Vattennivån verkade ligga inom det normala för den reglerade sjön idag. 
Däremot konstaterades att stora ytor i anslutning till den registrerade boplatsen var väldigt 
påverkade av olika aktiviteter.  

Dels så går det en stig/vandringsled med anlagd uppgrusad gångbana i kanten av och delvis 
igenom den registrerade ytan. Dels har byggandet av det befintliga vattenverket lett till att stora 
delar av området runt lämningen är uppgrävt och utplanat. Dessutom finns i anslutning (öster 
om) till det arbetsområde som kommunen tänkt sig och i östra kanten av den registrerade ytan 
för boplatsen ett gammalt grustag eller liknande. Området där är i alla fall tydligt påverkat av att 
massor har tagits bort. 

Efter den okulära besiktningen bestämdes att provgropar skulle grävas i de ytor som verkade vara 
minst påverkade av tidigare arbeten. Flest gropar togs upp i boplatsens östra del och strax utanför 
den samt i den västra delen där det fanns ytor som var lämpliga. I de centrala delarna av den 
inritade ytan var det antingen alldeles för brant för provgropar eller för kraftigt påverkat av 
tidigare arbeten. Totalt sett gick det dock att ta upp provgropar inom i stort sett hela lämningen 
samt i dess anslutande delar. 

Sammanlagt, i de 41 provgropar som togs upp, hittades 3 skärvstenar, samtliga i det omrörda 
översta lagret i östra delen som sedan tidigare är påverkat det äldre grustaget. Att använda dessa 
enstaka skärvstenar för att bekräfta boplatsen är inte möjligt då de sannolikt kommer från en 
annan plats än den de hittades på. Om den platsen ligger i nära anslutning eller inte går inte heller 
att säga. 
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Utredningsresultat. De ytor som redan är kraftigt påverkade av andra arbeten på platsen är markerade med gröna polygoner. 

Provgroparna med mörkblå prickar. 

 

Då det inte fanns några säkra spår efter stenåldersboplatsen så fanns det heller ingen anledning 
att datera platsen med hjälp av C14. Det fanns heller inget bra material att datera utifrån. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så finns det idag inga, vare sig synliga eller under mark liggande, lämningar 
efter den stenåldersboplats som registrerades 1971. Dock kan det finnas rester av boplatsen ute i 
vattnet som inte kommer att påverkas av arbetsföretaget. Det fanns inget daterbart material i 
groparna heller och då det inte fanns några säkra spår av stenåldersboplatsen fanns det ingen 
anledning att leta vidare efter daterbart material. 

Länsstyrelsen meddelades resultatet och beslöt att låta Strömsunds kommun fortsätt med 
planerna att bygga om och ut vattenverket. Inga förslag på ytterligare åtgärder var nödvändiga. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr:   431-4532-2018  
Länsstyrelsens beslut:   2018-06-26   
Jamtlis dnr:   93-2018-F5CC 
Uppdragsgivare/Finansiär:  Strömsunds kommun 
 
Kommun:   Strömsund 
Socken:   Tåsjö 
Utredningstid:   2018-07-11 
Tidsåtgång i fält:    10 h 
Tidsåtgång, förberedelser och rapport:   10 h   
Personal:     Antikvarie Anna Engman 
Undersökt yta:      2 800 m2 
Koordinater (centralt i området):  N 7109164 / E 556958 
Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM 
Dok material:   Dokumentationsmaterial förvaras på Jamtli. 
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