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Sammanfattning 
Då Bergs Tingslags Elektriska AB planerar att utföra arbeten utefter befintligt och ny 
kraftledningsgata mellan Sångbäcksvallen i Storhogna och Rätans kraftverk har Jamtli efter 
länsstyrelsens beslut gjort en arkeologisk utredning av sträckan. 

Innan utredningen fanns 3 kända lämningar registrerade i utredningsområdet. Efter utredningen 
finns 12 lämningar i utredningsområdet. Fem av dessa bedömdes som fornlämning och de 
övriga som övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningarna är L2020:7832, boplats, 
L1946:643, boplats, L1946:1028, boplats, L2020:7787, kolningsanläggning och L1946:644, 
fångstgropssystem. 

För boplatserna rekommenderar Jamtli ytterligare utredning i form av förundersökning för att 
avgränsa lämningarna. Fångstgropssystemet behöver inte utredas mer då utredningsområdet går 
över myr där fångstgropssystemet korsar området. De fångstgropar som ligger i anslutning till 
utredningsområdet ligger så pass långt från arbetsområdet att de bör gå att skydda utan 
ytterligare utredning. Den kolningsanläggning som bedömts som fornlämning anser Jamtli att 
den inte behöver utredas ytterligare då det med enkla medel bör gå att undvika skador i arbetet 
med ledningen. 
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Bakgrund 
Bergs Tingslags Elektriska AB planerar att bredda den befintliga ledningsgatan samt anlägga en 
ny ledning mellan Rätans kraftverk och Sångbäcksvallen vid Storhågna. I samband med detta 
beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län om en arkeologisk utredning, etapp1 (dnr 431-2688-
2020). 

Uppdraget gick till Jamtli och utfördes 1-4 juni 2020 av arkeologerna Anna Engman och Karl-
Johan Olofsson. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om det fanns fornlämningar som 
berördes av det planerade arbetet. Utredningen skulle även ge förslag om en arkeologisk 
utredning, etapp 2, där avgränsningar av fornlämningar behöver göras inför placeringen av nya 
stolpar inom utredningsområdet. 

Resultatet av utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatt tillståndsprövning och 
utgöra underlag för eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultatet ska också kunna 
användas som underlag i företagarens planering. 

Metod och genomförande 
Inför fältarbetet har arkiv- och kartstudier över det aktuella området gjorts i den mån det 
bedömts som nödvändigt. 

Fältarbetet genomfördes som en fördjupad fornminnesinventering och följde de riktlinjer och 
praxis som utarbetats av Riksantikvarieämbetet vad gäller registrering och bedömning av 
påträffade lämningar. 

Shapefilerna för det utredda området har tillhandahållits av uppdragsgivaren. 

 
Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med svart linje. 
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Utredningsområdet 
Utredningsområdet sträcker sig från Sångbäcksvallen i väster till Rätans kraftverk i öster, en 
sträckning på ca 30 km. Utredningsområdet var oftast 40 m brett men där sträckningen passerar 
norr om Videlokarna var bredden 60 m. Stora delar om områden går genom skogsmarker men i 
öster, i anslutning till byn Rätan, även över hag- och åkermark. De sista 2 km ner mot 
kraftverket går genom storblockig oländig mark. 

Området fornminnesinventerade 1971 och då registrerades bl a fångstgropar, boplatser och 
blästplatser i området. Inom utredningsområdet har tidigare två utredningar genomförts. 2008 
gjorde Arkeologicentrum i Skandinavien AB en arkeologisk utredning inför anläggandet av en 
spillvattensledning som söder om Röjån vid Jörn-Jonsbodaran korsar utredningsområdet. Rätan 
4:1 (L1946:1028) och 71:1 (L1946:643), boplatser förundersöktes 2013 av Jamtli. 

Utredningens genomförande och resultat 
Innan fältarbetet påbörjades har arkiv- och kartstudier gjorts i den mån det ansetts nödvändigt. 
LIDAR-data har omarbetats till hillshade/terrängskuggning och analyserats både inför och under 
fältarbetet. Information från tidigare inventeringar i området har inhämtats, dels från KMR, dels 
från Skogsstyrelsenas Skog och Historiainventeringar. Information från Jamtlis egna 
digitaliserade tipsregister har inhämtats. 

Arbetet har anpassats efter topografi, markslag och bedömda fornlämningspotentialer. 
Fältarbetet har genomförts som en fördjupad fornminnesinventering och följt den praxis som 
utarbetats av Riksantikvarieämbetet vad gäller bedömning av påträffade lämningar samt 
registrering. 

Inom utredningsområdet var sedan tidigare 3 kända lämningar, vid utredningen påträffades 
ytterligare 9 lämningar. 

Av totalt 12 lämningarna bedömdes 5 vara fornlämningar, 3 boplatser, 1 fångstgropssystem och 
1 kolningsanläggning. Övriga 7 lämningar bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning, 5 
husgrunder, 1 röjningsröse samt 1 fäbod. På uppdragskortet i KMR finns 14 lämningar 
registrerade men två av dessa ligger strax utanför utredningsområdet (L2020:7819 och 
L2020:4566). 

Nedan redovisas alla lämningar inom utredningsområdet, för beskrivning av de enskilda 
lämningarna, se Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/. Detaljkartor med samtliga lämningar 
inom området finns som bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Registreringar i KMR, punktobjekt 
Lämningsnummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning 
L2020:4568 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:7787 Kolningsanläggning Fornlämning  
L2020:7797 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:7818 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:7828 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:4548 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:4549 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
 

Registreringar i KMR, ytobjekt 
Lämningsnummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

L2020:7786 Fäbod Övrig kulturhistorisk  
    lämning 
L2020:7832 Boplats Fornlämning 
L1946:643 Boplats Fornlämning 

L1946:644 Fångstgropssystem Fornlämning 
L1946:1028 Boplats Fornlämning 

 

Vidare åtgärder 
Nedan redovisas de rekommendationer till vidare åtgärder som Jamtli har. Beslut om vad som 
verkligen kommer att genomföras tas av länsstyrelsen. 

Majoriteten av de lämningar som ligger inom utredningsområdet bör med enkla medel gå att 
undvika vid markarbeten. De 7 lämningar som är bedömda som övrig kulturhistorisk lämning 
omfattas inte av Kulturmiljölagen. Dessa lämningar har istället ett skydd enligt Skogsvårdslagen. 
I korthet innebär det att avverkningar, markberedning, skogsbilvägar och andra arbeten 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. 
 
För L2020:7832, L1946:643 och L1946:1028, boplatser, anser Jamtli att dessa bör utredas mer 
då det inte går att bedöma avgränsningen på en stenåldersboplats endast genom att okulärt 
besikta den. Många av lämningarna ligger troligtvis under torven. Även om dessa är 
markberedda går det ej att avgöra boplatsernas utbredning. På de två boplatser som fanns 
registrerade sedan tidigare, L1946:643 och L1946:1028, har Jamtli 2013 gjort en 
förundersökning i form av schaktkontroll. Denna gjordes dock under vinterhalvåret med ett 
tjockt lager snö och tjäle i marken. Resultatet blev att det inte gick att se något i de gropar som 
grävdes för att sätta ner stolparna.  
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Jamtli förordar att alla tre platserna utreds ytterligare, genom i första hand avgränsning i 
samband med förundersökning, och om det finns behov, undersöks. Detta då det vid 
utredningen gick att se stenåldersmaterial i markberedningsgropar i två av lämningarna. För 
samtliga boplatser gäller att det troligen kommer att göras ingrepp i fornlämningarna i samband 
med arbetet. Det är även troligt att det kommer att göras ytterligare ingrepp i närområden vid 
kommande arbeten med kraftledningen. Förundersökningarna ska genomföras under 
barmarkssäsong för att möjliggöra ett adekvat resultat. 
 
Fångstgropssystemet, L1946:664, korsat kraftledningen öster om Rätansjön. Utredningsområdet 
går där i myrmark och de två fångstgropar som ligger närmast utredningsområdet ligger 10 och 
40 m SV om det samma. I myrmarken, där ledningen ska dras, finns inga fångstgropar. Av den 
anledningen anser Jamtli att det inte finns någon anledning att utreda den ytan mer. Det två 
fångstgropar som ligger närmast bör det, genom planering av ledningen och utmärkning av 
lämningarna, gå att undvika skador på. 
 
L2020:7787, kolningsanlägning, är bedömd som fornlämning. Kolningsanläggningen är liten till 
ytan och genom att den numera är känd bör det gå undvika skador på den. Jamtli gör 
bedömning att denna lämning inte behöver utredas ytterligare. 
 
 

 

 

  



6 
 

Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens diarienummer:  431-2688-2020 

Jamtlis diarienummer:  70/2020-F5CC 

Utredningstidtid:  20-06-01 – 20-06-04 

Personal: arkeologerna Anna Engman (projektledare) och 
Karl-Johan Olofsson. 

Undersökt yta:   30 km, 40-60 m brett. 

Läge:  Klövsjö och Rätan socknar 

Koordinatsystem:  SWEREFF99 TM   

Dokumentationsmaterial: Dokumentationsmaterial i digital och analog form 
förvaras på Jamtli. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Detaljkartor över utredningsområdet. 
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