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Figur 1. Översikt över utredningsområdets läge, markerat med en blå ring. Underlagskarta från Lantmäteriet 
(Topografiska webbkartan). Skala 1:150 000. 
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Sammanfattning 
Stiftelsen Jamtli har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom ett område i Tänndalen, 

Härjedalens kommun. Utredningen föranleddes av att området kommer att beröras av 

anläggandet av en överföringsledning mellan Tänndalens reningsverk och Funäsdalen, och det 

finns kända fornlämningar i närområdet. Utredningsytan inventerades, men inga arkeologiska 

lämningar påträffades. 

 

Inledning och bakgrund 
Med anledning av att en överföringsledning mellan Tänndalens reningsverk och Funäsdalen ska 

anläggas, har Stiftelsen Jamtli utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom ett område vid 

reningsverket. I närområdet till de berörda ytorna finns två registrerade stenåldersboplatser 

(figur 2). Uppdraget utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län, och uppdragsgivare 

var Vatten och Miljöresurs. 

Fältarbetet genomfördes i juni månad 2021 av Kristina Jonsson, antikvarie/arkeolog på Jamtli, 

som även har sammanställt denna rapport. 

 

 

 

 

Figur 2. Närområdet kring utredningsområdet med fornlämningar markerade. Underlagskarta från Lantmäteriet 

(Topografiska webbkartan). Skala 1:5 000. 
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Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade 

arbetsföretaget, och att om så var fallet avgränsa dessa inom området. 

I utredningsplanen angavs att område skulle besiktas okulärt och på platser där det ansågs vara 

befogat skulle provgropar grävas med hjälp av spade för att avgränsa eventuella lämningar. 

Arkiv- och kartstudierna skulle genomföras i en ringa omfattning, och har begränsats till en 

genomgång av kända fornlämningar i Fornsök. 

 

Kulturmiljöbeskrivning (kända fornlämningar) 
Utredningsområdet sträcker sig från dammanläggningen vid reningsverket ner till, och ut i, 

Östersjön. Området är bevuxet med tall- och björkskog. Norr om den vik som 

utredningsområdet berör är terrängen kuperad med en relativt brant stigning mot nordost. 

Väster om denna höjdrygg är marken sank ned mot sjön (jfr figur 2). 

I direkt anslutning till utredningsområdet finns två stenåldersboplatser. Boplats L1946:8264 

(Tännäs 184) består av skärvstensförekomst och kvartsitavslag. Boplatsen var föremål för en 

provundersökning 1983, då den avgränsades mot norr. Ytterligare provgropar grävdes även norr 

om den bäck som avgränsar boplatsen, i den sanka torvmossen, utan resultat (Willermark 1983).  

Boplats L1946:7657 (Tännäs 183) ligger på en udde i sjön vid utredningsområdets södra ände. 

Även denna har identifierats genom förekomst av skärvsten och kvartsitavslag. Drygt 150 meter 

öster om denna finns en fyndplats, L19469502 (Tännäs 829) registrerad som en övrig 

kulturhistorisk lämning. Fyndet utgörs av en skärvstensförekomst. 

 

 

 

Figur 3. Vy över delar av området vid Östersjön. Boplats L1946:7657 ligger på udden till vänster i bild, boplats 
L1946:8264 i viken vid bildens mitt till höger. Foto mot SO av Kristina Jonsson.  
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Genomförande och resultat 
Utredningen genomfördes genom besiktning/inventering i fält av de aktuella ytorna. Inga 

ytterligare indikationer på forn- eller kulturhistoriska lämningar iakttogs, varvid grävning av 

provgropar ej heller blev aktuellt. 

 

Vidare åtgärder 
Inga vidare åtgärder bedöms nödvändiga. 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-7258-2020 

Jamtlis diarienummer:  122-2020-F5CC 

Undersökningstid:  8/6 2021 

Personal:   Kristina Jonsson 

Undersökt yta:   4 000 m2 

Läge och koordinater:  X6934893, Y365841   

Koordinatsystem:  Sweref 99TM 

Höjdsystem:   - 

Dokumentationsmaterial: - 

Fynd:  Inga fynd påträffades 
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