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Sammanfattning 
I centrala Duved ska Åre kommun bygga bland annat en ny förskola. Inför exploatering har Jamtli 
utfört en arkeologisk utredning efter beslut av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Utredningen 
genomfördes som en fördjupad fornminnesinventering som föranleddes av arkivstudier. Inga 
arkeologiska lämningar påträffades vid fältbesöket. 

Bakgrund 
Ett område i centrala Duved ska bebyggas med bland annat en förskola. Området är 69 000 m2 
(6,9 ha) stort och innefattar odlingsmark, skogsmark och en industritomt. Inför exploateringen 
beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län att låta Jamtli utföra en arkeologisk utredning. Efter beslut 
av Länsstyrelsen i Jämtlands län (431-2880-2020) utredde Jamtli området. 

Fastigheter som berörs är framförallt Hamre 2:43 1, Hamre 1:41, Hamre 2:42 och Hamre 1:2 6, 
men också delar av Hamre 1:70, Hamre 1:194, Hamre 1:204, Hamre 1:207 och Hamre 1:211 
(se figur 2). 

 
Figur 1. Utredningsområdet markerat med svart polygon.  

Topografi 
Utredningsområdet är beläget i centrala Duved och är ca 550x150 m (VNV-ÖSÖ) stort. VNV 
delen består av odlingsmark, mellersta delen av skogsmark och ÖSÖ delen av delvis igenväxande 
odlingsmark. Stor del av utredningsområdet, framförallt i SV, är mycket sankt. I skogspartiet ligger 
en mindre industritomt som består av ditförda massor som planar ut och gör platsen brukbar. 
Kring området är bostadshus, affärsverksamheter och en camping. S om området passerar 
järnvägen. Genom området går ett flertal stigar som används av ortsbefolkningen i 
rekreationssyfte. 
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Figur 2. Närbild på utredningsområdet och berörda fastighetsgränser. 

Kulturmiljöbeskrivning 
Duved med omnejd fornminnesinventerades 1972. Inom utredningsområdet finns inga 
registrerade lämningar sedan tidigare. De lämningar som finns närmast utredningsområdet ligger 
ca 1 km bort och består av gravhögar, fångstgropar och hällristningar. 

Syfte 
Att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget. 

Metod och genomförande 
I enlighet med förfrågningsunderlag och utredningsplan har utredningen gjorts i två delar, först 
arkivstudier och sedan inventering av platsen i fält. Det arkivmaterial som studerats är framförallt 
Lantmäteriets historiska kartor. Utredningen genomfördes i form av fördjupad fornminnes-
inventering. 
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Genomförande och resultat 
 

Beskrivning av genomförande 
Arkivstudier 
Inför fältbesöket har Lantmäteriets historiska kartor studerats. De tidigaste detaljerade kartorna 
över området är från 1820-talet, här omtalas delar av området som ”Drola” vilket tyder på att det 
varit blött i marken. Andra delar av området består då av skog eller brukas för slåtter (Y60-18:1, 
storskifte 1823, Lantmäteristyrelsens arkiv; 23-åre-25, storskifte 1825, Lantmäterimyndigheternas 
arkiv). På 1840-talet är området markerat som skogs- och betesmark (Y60-18:2, laga skifte 1845, 
Lantmäteristyrelsens arkiv; 23-åre-36, laga skifte 1846, Lantmäterimyndigheternas arkiv). Det är 
alltså inte förrän kring början på 1900-talet som marken börjar brukas för odling. 

Inventering 
Utredningen genomfördes i form av en fördjupad fornminnesinventering, där hela området sågs 
över systematiskt. 

Resultat 
Inga arkeologiska lämningar hittades inom det angivna utredningsområdet. Något som dock bör 
nämnas är den grund efter en hölada som påträffades i områdets NV del. Denna lada syns på 
ortofotot från 1960 och även ekonomiska kartan från 1976, dock inte på någon av de äldre 
kartorna. 

 
Figur 3. Den påträffade grunden efter höladan syns tydligt i hillshade-data men är troligen byggd under 1900-
talet. 

Vidare åtgärder 
Förslag på ytterligare utredning eller undersökning i området kommer inte att ges. Inga lämningar 
påträffades och inom området finns inte heller någon yta som bedömts som ett intressant läge att 
utreda vidare.   

Grund efter hölada 
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