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Bakgrund 
Vid Sölvbacka strömmar samt vid Ljunghålet i Bergs kommun planeras vattenvårdande åtgärder. 
För att kunna utvärdera förutsättningarna för att genomföra planerade vattenvårdsåtgärder anser 
Länsstyrelsen i Jämtlands län att en inventering av forn- och kulturlämningar behöver genomföras 
samt att en kulturmiljöanalys av de planerade åtgärdernas påverkan på kulturmiljön tas fram. 

Resultatet av ovanstående kommer att ligga till grund för länsstyrelsens kulturmiljöfunktions 
bedömning av den påverka av de föreslagna vattenåtgärderna på kulturmiljön, som kommer att 
prövas av Mark och Miljödomstolen. 

Med anledning av de planerade åtgärderna vid Sölvbacka strömmar och Ljunghålet har Stiftelsen 
Jamtli enligt beslut (lst dnr 436-5416-2021) från Länsstyrelsen i Jämtlands län utfört arbetet. 

Arbetsområdet 
Arbetsområdet ligger inom Ljunga älvs flottningsområde och ingår delvis i Sölvbacka strömmars 
naturreservat (bildat 2021) och Natura 2000-område 
(https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/solvbacka-strommar.html). 
Arbetsområdet ligger delvis inom ett större område som är utpekat som riksintresse för 
rennäringen. 

Området som ska inventeras och bedömas utgörs av två områden utefter Ljungan. Det första 
området sträcker sig från Storsjöns utlopp, ca 300 m öster om regleringsdammen till Falviks 
nybygge i öster vid Sölvbacka strömmars utlopp i Över-Grucken. Det är detta område som även 
ingår i naturreservatet och Natura 2000-området. Riksintresset för rennäringen är beläget östra 
sidan av älven. Fallhöjden på Ljungan i detta område är 60 m och älven är både ström och har en 
del forsar. Detta gör att djurlivet i vattnet är rikt. Skogsmarken kring älven består i detta område 
av barrskog. 

Ljunghålet, som är det andra området inom arbetsområdet, ligger mellan Över-Grucken och 
Ytter-Grucken. Detta område ingår inte i naturreservatet, Natura 2000 eller riksintresset för 
rennäringen. Även här finns strömmande vatten och mindre forsar och skogen består av barrskog. 

 

Fig. 1. Översiktskarta. De inventerade miljöerna är belägna inom röd rektangel och markerade med blå färg. 

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/solvbacka-strommar.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/solvbacka-strommar.html
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Sölvbacka strömmar och Ljunghålet 
Vid utloppet, i östra delen av Sölvbacka strömmar, ligger nybygget Falvik som togs upp av Erik 
Falvik 1884. Han bodde där med sin familj fram till 1917 då han dör. Efter det aktionernas allt 
bort och Falvik övergår till att nyttjas av huggare och flottare. Under en period nyttjas platsen som 
fritidsboende och idag är det SCA som äger Falvik. Idag nyttjas platsen som jaktstuga (muntlig 
uppgift, Alf Lööv). 

Flottningsföreningen i Ljungan tillkom relativt sent, år 1882, då det i området fanns endast en 
dominerande intressent, Dickson & Co. Nya syningar gjordes och 1906 och 1924 kom nya beslut 
om upplåtande till allmän flottled. 

Från 1950 tillhör även Gimåns flottningsförening Ljunga älvs flottningsförening och deras 
gemensamma kontor förlades till Sundsvall (Flottning och flottare 1970, s 26). 

Den sista flottningen i Ljungan gjordes 1968 och under åren som följer planerades för den 
återställning av vattendragen som ingick i avtalen för flottlederna. Under åren 1968-70 utförde 
Jämtlands läns museum en dokumentation av flottningen i Indalsälven och Ljungan (Flottning 
och flottare 1970, s 4). Mellan åren 1971 och 1977 genomfördes ytterligare inventeringar av 
flottlederna. De första förslagen på återställningsåtgärder kom 1974 (Länsstyrelsen i Jämtlands 
läns arkiv).  

För Sölvbacka strömmars del fanns det 1974 två olika alternativ på hur vattenleden skulle 
återställas efter flottningen. Det ena alternativet utgick från att det skulle byggas ett 
vattenkraftverk. Då inget kraftverk kom att byggas blev det alternativ 1 som fick reglera 
återställningen. Det alternativet innebar att de flottningslämningar som bestod av träkistor och 
annat virke (tex bommar), rensades på trä och detta brändes. Stenen skulle i de flesta fall läggas 
tillbaka i åfåran eller användas som erosionsskydd efter stränderna. De flesta erosionsskydden, det 
som även kallas strandskoning, sparades och kompletterades till viss del. De största åtgärderna 
skulle göras på den södra sidan av ån. Minst 12 träkistor av olika storlekar sparades intakta 
(Länsstyrelsen i Jämtlands läns arkiv). 

Kring Falvik, vid inloppet till Över-Grucken, skulle träkistorna rivas och brännas, vajrar och 
järnskrot grävas ner, och området städas upp. Här fanns även en båtslip och ett båtspel som skulle 
rivas och brännas (Länsstyrelsen i Jämtlands läns arkiv). 

Vid Ljunghålet skulle allt trävirke i träkistorna brännas och stenarna skulle fördelas ut i strömmen. 
Den hängbro som fanns där skulle rivas. Allt virke från bommar och annat skulle brännas och 
vajrar och järnskrot grävas ner. I övrigt skulle området städas upp. I området mellan Övre- och 
Yttre-Grucken fanns en decauvilleräls med vagn (en typ av lätt flyttbar smalspårsjärnväg) som 
användes för att flytta roddbåtarna mellan sjöarna. Denna ansågs inte påverka naturen och miljön 
så den lämnades utan åtgärd. Vid Ljungans inlopp i Yttre-Grucken skulle träkistorna rivas och 
virket brännas och stenen planeras ut. Moringar kapas med marknivå och bomrester brännas 
(Länsstyrelsen i Jämtlands läns arkiv). 

Om alla dessa åtgärder genomfördes framgår inte av materialet. 
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Beskrivning av uppdraget och metod 
Inventeringen berör båda sidor av Ljungan, både i Sölvbacka strömmar och vid Ljunghålet. 
Sträckan är ca 8 km lång. Arbetsområdet sträcker sig 50 m från strandlinjen på bägge sidor av 
Ljungan. 

 

Fig. 2. Detaljerad översiktskarta. De ingående miljöerna är markerade med streckad röd linje. 

Förberedelserna inför fältarbetet har innefattat genomgång av bland annat arkivmaterial, litteratur, 
historiska kartor och LIDAR-data. 

Fältarbetet utfördes som en fördjupad fornminnesinventering och följde de riktlinjer och den 
praxis som utarbetats av Riksantikvarieämbetet vad gäller registrering och bedömning av 
påträffade lämningar. Även andra objekt, till exempel stående hus såsom flottarstugor, som inte 
vanligen registreras vid fornminnesinventering dokumenterades. I stort sett alla lämningar och 
andra objekt fotograferades. Fältarbetet har utförts med hjälp av fältdatorer, GPS och digitala 
kartor. 

Fältarbetet genomfördes under en vecka i september 2021 av arkeologerna Anna Engman, Eva 
Klotz och Karl-Johan Olofsson.  

Samtliga lämningar som påträffades har registrerats i FornReg. En särskild värdering av 
flottningslämningarna har gjorts. Värderingen av de kulturhistoriska byggnaderna och 
anläggningarna har gjorts enligt en metod som är framtagen i tidigare projekt vid Länsstyrelserna 
i Skåne, Kronoberg och Blekinge. 
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Resultat och objektsbeskrivningar 
Övergripande resultat 
I det aktuella området var det sedan tidigare registrerat 3 lämningar inom en 50 meter buffertzon 
från strandlinjerna. Jamtli har nyregistrerat 37 lämningar, varav 1 bedömdes som fornlämning. 
Revidering av redan tidigare kända lämningar har gjorts endast på de delar av lämningarna som 
ligger inom arbetsområdet. 5 andra objekt registrerades och dokumenterades, dessa objekt har inte 
registrerats i Fornreg. 

Objekt Antal R ÖKL Ej till Fornreg 
Boplats 1   1   
Flottningsanläggning 28   28   
Fyndplats 2   2   
Fångstgropssystem 1   1   
Hus 5     5 
Härd 2 1 1   
Röjningsröse 1   1   
Totalt 40 1 34 5 

 

Miljöbeskrivning Sölvbacka strömmar 
Sträckan är belägen mellan Storsjön i väster och sjön Över-Grucken i nordöst och är ca 6,8 km 
lång. Utefter vattendraget är sju ställen med forsar och starkt strömmande vatten och där emellan 
är sträckor med lugnare vatten. Sträckan har rensats på flottningslämningar i flera omgångar med 
en större maskinell omdaning under 1900-talet. Det har även lagts ut stenar och större stenblock 
i strömfårorna. Hela sträckan ingår i ett naturreservat och är även ett natura 2000 område. På 
många ställen är platser iordningställda för sportfiskare. De iordningsställda platserna består främst 
av skyltade stigar och vindskydd med moderna härdar. Kulturmiljön består av fem vattenledare 
(ledarmar), två strandskoningar, två timmeravlägg, två fyndplatser, ett fångstgropssystem, en 
boplats, en stenkista, en härd, ett röjningsröse, en stenvall och fyra hus. 
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Fig. 3. Miljö Sölvbacka strömmar, västra delen. Övriga kulturhistoriska lämningar är markerade med blå 
färg och fornlämningar är markerade med röd färg. Arbetsområdet är markerad med streckad röd linje. 

 

Fig. 4. Miljö Sölvbacka strömmar, nordöstra delen. Övriga kulturhistoriska lämningar är markerade med 
blå färg och fornlämningar är markerade med röd färg. Arbetsområdet är markerad med streckad röd linje. 
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Beståndsdelar 
L1946:597 Fångstgropssystem. Fornlämning. Fångstgropssystem, ca 430 m l (ÖNÖ-VSV) 
bestående av 9 ovala fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 28-95 m. Dessa är 2,5-4 m diam 
och 0,5-1,3 m dj. Alla har rektangulärt bottenplan. De har helt eller delvis vall kring kanten, 1-
2,5 m br och 0,1- 0,8 m h. Flera har sten i vall och kant. 

L2021:6688 Stenkista. Övrig kulturhistorisk lämning. Träkista, rest av, rektangulär, 4x3 m (Ö-
V) och 0,5 m h, bestående av en stenfyllning av 0,1-0,3 m st stenar. 

 

Fig. 4. L2021:6688 Stenkista. 

Flottarkoja. Flottarkoja, 4,5x4,5 m och 4 m h. Timrad stomme med pulpettak täckt med 
sinuskorrugerad plåt. Taket inrasat. Trasig bräddörr på västra väggen. Fönster mot söder och en 
öppning täckt med lucka mot öster. 

 

Fig. 5. Flottarkoja.  
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Fig. 6. Flottarkoja. 

 

Fig. 7. Flottarkoja. 
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Fig. 8. Flottarkoja. 

L2021:6692 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 30 m l (Ö-V), 3 m br 
och 0,5-0,7 m h av 0,3-0,7 m st stenar. 

 

Fig. 9. L2021:6692 Vattenledare. 
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L2021:6702 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning, ca 55 m (NV-SÖ), 
2-4 m br och 0,4-0,6 m h, bestående av 0,2-1 m st stenar. I NV finns trärester, ev rester efter 
träkista? 

 

Fig. 10. L2021:6702 Strandskoning. 

L2021:6701 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 35 m l (Ö-V), 2 m br 
och 1,2 m h, bestående av en skalmur av 1-1,5 m st kallmurade stenar, med fyllning av mindre 
sten, 0,1-0,3 m st. 

 

Fig. 11. L2021:6701 Vattenledare. 
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L2021:6687 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning, ca 9 m l (Ö-V), 
2,5 m br och 1-1,5 m h, bestående av en kallmurad stenmur, av 1-1,5 m st stenar. 

 

Fig. 12. L2021:6687 Strandskoning. 

L2021:6695 Fyndplats. Övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplats för enstaka skärvstenar. 
Längs med erosionshaket och i erosionsytor på krönet av åsen framkom enstaka skörbrända stenar. 
Dessa blandas med naturligt skärvig sten. Även modern skörbränd sten förekommer men i ytligare 
lägen. 

 

Fig. 13. L2021:6695 Fyndplats. 
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L2021:6612 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 60 m l (NNÖ-SSV till 
N-S), 4 m br och närmare 0,5 m h, av ca 0,4-1 m st stenar, utmed stranden till stor del överväxt 
av mossa och gräs, i vattnet renspolad. 

 

Fig. 14. L2021:6612 Vattenledare. 

L2021:6613 Härd. Fornlämning. Härd, närmast rektangulär, 1,3x0,75 m (NV-SÖ) och 0,3 m 
h, övermossad NV del. I SÖ kanten är en sten, 0,7 m l, 0,25 m br och 0,25 m h, i övrigt tre 
synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Härden verkar vara glest stenfylld. Vid sondning framkom djup ner 
lite sot/kol. 3 m S om är en sentida härd, täckt av nedfallen tall. 

 

Fig. 15. L2021:6613 Härd. 
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L2021:6614 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Stenvall, ca 45 m l 
(huvudriktning NNÖ-SSV), 3-5 m br och 0,3-0,7 m h, något otydlig begränsning i NNÖ. 

 

Fig. 16. L2021:6614 Flottningsanläggning övrig. 

L2021:6694 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 40 m (NNV-SSÖ), 2 m 
br och 1,5 m h av kallmurade, 1-2 m st stenar. 

 

Fig. 17. L2021:6694 Vattenledare. 
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L2021:6689 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 25 m l (NÖ-SV), 2,5 m 
h och 2-3 m br, bestående av en stenmur, av 0,5-1,5 m st stenar. 

 

Fig. 18. L2021:6689 Vattenledare. 

L2021:6691 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Timmeravlägg, ca 
64x46 m (NV-SÖ), bestående av en gräsbevuxen jämn yta. 

 

Fig. 19. L2021:6691 Flottningsanläggning övrig. 
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L2021:6690 Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning. Röjningsröse, 3 m diam och 0,5 m 
h, bestående av 0,3-0,7 m st övermossade stenar. 

 

Fig. 20. L2021:6690 Röjningsröse. 

L2021:6693 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Timmeravlägg, ca 
220x50-80 m (NNV-SSÖ), bestående av en tilljämnad yta som ställvis avgränsas av ihopschaktade 
stenansamlingar. 

 

Fig. 21. L2021:6693 Flottningsanläggning övrig. 
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L1946:445 Fyndplats. Övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplats för liten skrapa, eller 
retuscherat avslag, i kvarts. Påträffad i stig. 

Vid besiktning år 2021 kunde inget boplatsmaterial iakttagas på platsen. 

L1946:1131 Boplats. Fornlämning. Stenåldersboplats, sannolikt med en utsträckning av minst 
70 m längs stranden och minst 15 m in från denna. Boplatsen är synlig i två avtorvade ytor i norra 
och södra delen vardera 20 m långa. Däremellan är 30 m markyta som troligen ingår. Skörbränd 
sten förekommer sparsamt till måttligt i båda kalytorna. På den norra dock i ett par fläckar 
tämligen rikligt. Den är blandad med skarpkantad vittrings sten, som också fortsätter mot syd i 
ett timmeravlägg. I den norra kalytan hittades spetsdelen (7,5 cm lång och 4 cm bred) av en 
spjutspets mörkgrå kvartsit samt 26 avslag av samma material samt ett flintavslag. Av de 
förutnämnda avslagen låg 22 inom ett 1 m2 stor yta på samma område som spjutspetsen, invid en 
recent härd i kalytans SÖ-del. Norrman har tillvaratagit liknande avslag. 

Vid besiktning år 2021 kunde inget boplatsmaterial iakttagas på platsen. Med största sannolikhet 
är boplatsen belägen under markytan. 

Stall. Stall, 8x5 m (Ö-V) och 4 m h. Timrad stomme med sadeltak klätt med pannplåt med två 
ventilationshuvar. Stallet indelat i två avdelningar med separata ingångar på ena långsidan och en 
enkel dörr på den andra sidan. Dyngluckor på båda gavlarna. Sentida hundgårdar vidbyggda på 
den ena gaveln  

 

Fig. 22. Stall. 
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Fig. 23. Stall. 

 

Fig. 24. Stall. 
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Fig. 25. Stall. 

Stuga. Stuga, 12x6 m (NNV-SSÖ) och 5 m h. Byggnaden har fasad av locklistpanel och sadeltak 
klätt med pannplåt. Dörr i Ö. Senare tillkommen farstukvist. 

 

Fig. 26. Stuga. 
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Fig. 27. Stuga. 

 

Fig. 28. Stuga. 
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Fig. 29. Stuga. 

Båthus. Båthus, 7x5 m (Ö-V) och 3 m h. Timmerstomme med sadeltak klätt med pannplåt. 
Portar mot vattnet och enkeldörr upp mot land. Dörr i V, port i Ö. 

 

Fig. 30. Båthus. 
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Fig. 31. Båthus. 

 

Fig. 32. Båthus. 
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Fig. 33. Båthus. 

 

Miljöbeskrivning Ljunghålet 
Ljunghålet är beläget mellan sjöarna Över-Grucken och Ytter-Grucken. Vattendraget är ca 1 km 
långt och har två sträckor med forsande vatten. Kulturmiljön består av sju vattenledare, fyra 
strandskoningar, tre platser med moringar, ett hus, en plats för vinsch, en härd, en stenvall och en 
järnväg. 
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Fig. 34. Miljö Ljunghålet. Övriga kulturhistoriska lämningar är markerade med blå färg. Arbetsområdet är 
markerad med streckad röd linje. 

Beståndsdelar 
L2021:6618 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm i form av en släntmur, ca 
20 m l (NV-SÖ), 5-6 m br och 0,4-2 m h, tämligen slät och vällagd på NÖ sidan, ojämn och 
något utrasad på SV sidan. Har haft funktionen att stoppa vattenflöde mot N och leda flottningen 
österut. 

 

Fig. 35. L2021:6618 Vattenledare. 
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L2021:6620 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 60 m l (NV-SÖ), 4-6 m 
br med slät sida åt N, ojämn och utrasad(?) åt S. Byggd som skalmur. 
Har haft funktionen att stoppa vattenflöde mot NÖ och leda flottningen österut. 

 

Fig. 36. L2021:6620 Vattenledare. 

L2021:6621 Härd. Övrig kulturhistorisk lämning. Härd, oval, 0,7x0,5 m (Ö-V) och 0,85 m h, 
med sju synliga kantstenar. Lätt övermossad och något nedsjunken. 

 

Fig. 37. L2021:6621 Härd. 
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L2021:6622 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, 20-25 m l (N-S), 3-4 m br 
och 1-2 m h, ojämn av vanligen 0,5-1 m st stenar. I botten sticker stockar ut längs Ö sidan, på 
inre V sidan noterades en timmerknut – trolig rest av stenkista. Ledarmen anlagd i vattnet mellan 
två moränuddar. 

 

Fig. 38. L2021:6622 Vattenledare. 

L2021:6623 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 85 m l (NV-SÖ och 
NNV-SSÖ), byråmässigt inlagt från ortofoto. Dess SÖ del, ca 30 m l (NNV-SSÖ), är 4-5 m br 
och ca 2 m h, med ojämn SV långsida av 0,5-1,5 m st block. Den övriga delen, ca 50 m l (NV-
SÖ) utgörs av en ojämn bred stenvall, 4-10 m br och 0,2-0,6 m h, med mot forsen i NÖ större 
block och inåt mindre stenar. Anlagd mellan steniga moränuddar. 

 

Fig. 39. L2021:6623 Vattenledare. 
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L2021:6619 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning i form av stenmur, 
halvcirkelformad, ca 40 m l (Ö-S-V) och 2-3 m h av huggna vällagda stenar, något utrasad i V 
änden. 

Då holmen inte kunde nås är utsträckningen byråmässigt inlagd utifrån ortofoto, och måtten är 
tagna med ögonmått. 

 

Fig. 40. L2021:6619 Strandskoning. 

L2021:6616 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. 
Förtöjningsanordning, bestående av 2 moringar av järn nedslagna i berghäll, 0,1 m diam och 0,07 
m h, i vilka hänger vardera en oval järnring, 0,17x0,12 m st, placerade i berghäll med 1 m:s 
mellanrum (ÖNÖ-VSV). 

På ortofoto från 1963 syns att någon typ av ledanordning fästs från moringarna över vattendraget 
mot SÖ till motstående holme (ej möjlig att besiktiga). 

 

Fig. 41. L2021:6616 Flottningsanläggning övrig. 
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L2021:6615 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 20 m l (närmast ÖNÖ-
VSV), 4 m br och 1,5-2 m h, uppbyggd som skalmur. 

 

Fig. 42. L2021:6615 Vattenledare. 

L2021:6625 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Moring med 
vidhängande 2 ringar och 1 annat järnföremål, inslagen på smalt krön av sten, ca 2x0,5 m och 0,7 
m ovan vattennivå ca 5 m från strand-/gräskant. 

 

Fig. 43. L2021:6625 Flottningsanläggning övrig. 
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L2021:6624 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Moring med kedja, 
belägen på Ö sidan av sten, ca 1x0,3-0,5 m och 0,2-0,4 m ovan vattennivå. Från själva moringen 
synes tre kedjeringar, den tredje delvis i vatten. 

Måtten tagna med ögonmått från 5-10 m:s avstånd. 

 

Fig. 44. L2021:6624 Flottningsanläggning övrig. 

L2021:6632 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning(?), bestående av en 
ca 12 m l (N-S), 2 m br och 0,5 m h välbyggd vall, med i botten längsgående timmer, därpå sten 
och jord samt tvärgående timmer. Plan övermossad yta. Ändar i N mot moränmark och i S av 
vatten. 

Innanför och Ö om vallen är en urschaktad yta, ca 9x1-2,5 m (N-S), nedanför strandbrink. 

 

Fig. 45. L2021:6632 Strandskoning. 
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L2021:6631 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, ca 40 m l (Ö-V), ca 7 m br 
och 0,5-1 m h, bestående av en eller två stenvallar, sammanbyggda eller i två tidsskikt. 

Ledarmens S långsida, 3 m br och ca 0,5 m h, består av övermossad och delvis övertorvad 
stenpackning ovanpå 2-3 synliga lager tämligen tätt lagda tvärgående stockar som sticker ut mot 
S i vattnet. 

Ledarmens N långsida, ca 4 m br och 0,5 m högre, består av ojämn stenpackning över minst tre 
lager av längsgående stockar, ställvis synliga från S sidan. 

Ledarmen har spärrat av och torrlagt vattenflöde mot N. 

 

Fig. 46. L2021:6631 Vattenledare. 

L2021:6626 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Järnvägsräls, ca 170 
m l (N-S och NÖ-SV) och 0,65 m br, med 0,9 m br slipers. I S delen, längs ca 40 m (N-S) lagd 
direkt på marken, längs resterande ca 130 m (NÖ-SV) är rälerna lagda uppå längsgående träbalkar 
så den är 0,35-0,4 m h. I N delen är en uppbyggd banvall, 3,5-4 m br och 0,3-1,5 m h. Rälsen 
kantas till stor del av 0,5-1,2 m h jordvallar och utmed SÖ sidan av gropar. I båda ändarna 
fortsätter rälsen ut i vattnet och i NÖ änden ser man hur stockarna fortsätter minst 5 m ut i 
vattnet. Nära NÖ änden är 2 vagnar, ca 2,5 m l, 0,7 m br och närmare 0,2 m h, varav en stående 
på rälsen och den andra liggande uppochner vid sidan om. Troligen nyttjad för att dra båtar förbi 
närliggande forsar. På några ställen ligger invid rälsen till synes färska längsgående träbalkar - 
planerad renovering eller välbevarade sen användningstiden? 
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Fig. 47. L2021:6626 Flottningsanläggning övrig. 
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L2021:6633 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Vinsch, ca 3x2 m 
(NÖ-SV) och drygt 1 m h, placerad inom stenfundament, 3x2 m, och träram. Själva hjulaxeln är 
0,6 m diam. Bevarad vev och stålvajer. Täckt av fällda träd och därför svår att dokumentera. 

Troligen använd för att dra upp båtar på intilliggande järnväg förbi forsar. 

 

Fig. 48. L2021:6633 Flottningsanläggning övrig. 
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Flottarkoja. Flottarkoja, 6x5 m och 4 m h. Timmerstomme med sadeltak klätt med 
sinuskorrugerad plåt. Dörr på norra långsidan. Fönster på alla väggar täckta med luckor. 
Fönstersättningen tyder på att det finns ett loft mot västra gaveln. 

 

Fig. 49. Flottarkoja. 

 

Fig. 50. Flottarkoja. 
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Fig. 51. Flottarkoja. 

L2021:6630 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning, stenvall, ca 90 m 
l, ca 5-7 m br och 1-1,5 m h, ojämn men tydligt upplagd mot och mellan naturliga block och 
hällar. 

 

Fig. 52. L2021:6630 Strandskoning. 
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L2021:6629 Flottningsanläggning övrig. Övrig kulturhistorisk lämning. Stenvall, ca 30 m l 
(huvudriktning VNV-ÖSÖ), 3-4 m br och 0,5-1 m h. Sträcker sig från vattendrag och in mot 
högre strandbrink. 

Ovanför brinken och vallen ligger en hel del övermossade redskap, drivhjul m.m. efter 
flottningsarbete. 

 

Fig. 53. L2021:6629 Flottningsanläggning övrig. 

L2021:6628 Strandskoning. Övrig kulturhistorisk lämning. Strandskoning, ca 50 m l 
(huvudriktning N-S), 8-10 m br och 1-1,5 m h, i form av en oregelbunden och ojämn stenvall. 

 

Fig. 54. L2021:6628 Strandskoning. 
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L2021:6627 Vattenledare. Övrig kulturhistorisk lämning. Ledarm, rest av(?), 10-15 m l (NÖ-
SV), bestående av upplagda stenblock i rad, ca 5-6 m l i NÖ mot en fast häll och ca 3 m i SV mot 
land, med i mitten en öppning där vattnet idag forsar fram. 

 

Fig. 55. L2021:6627 Vattenledare. 

  



35 
 
 

Värdering av flottningslämningarna 
Värderingsprinciper 
Värderingen av de olika miljöerna har följt den värderingsmetod som togs fram i projektet 
Kulturmiljö och vattenförvaltning. Projektet var ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, 
Blekinge och Skåne (436-676-18) (bilaga 1).  

Projektet tog fram en 4-gradig skala för värdering av kulturmiljöer, vilken vi använt i det här 
arbetet: 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 
2. Högt kulturhistoriskt värde 
3. Kulturhistoriskt värde 
4. Visst kulturhistoriskt värde 

För beskrivning av samtliga nivåers kriterier se bilaga 1. 

Värdering miljö Sölvbacka strömmar 
Den kulturhistoriska miljön har ett kulturhistoriskt värde, nivå 3. Området har i omgångar 
restaurerats genom att sten och block har lagts ut i vattenfåran och fysiska lämningar plockats bort 
eller till en del rivits ut. Detta gör att miljön inte längre är representativ för hur det såg ut när det 
flottades på platsen. Tre av ledarmarna har ett något högre värde då de är relativt välbevarade och 
konstruktioner finns kvar. De bevarade byggnaderna hör samman med den tidigare 
flottningsverksamheten och bidrar därmed till förståelsen av kulturmiljön. Byggnaderna är i 
relativt ursprungligt skick och kan anses har ett kulturhistoriskt värde. Dessa beståndsdelar i 
området gör att värdet klassas som nivå 3. Det finns ett pedagogiskt värde genom att det finns 
vägar på båda sidor av vattendraget vilket gör området lättillgängligt.  

Värdering miljö Ljunghålet 
Den kulturhistoriska miljön har ett högt kulturhistoriskt värde, nivå 2. Området har påverkats 
ytterst lite av de återställningar som gjordes direkt efter flottningens upphörande och senare. 
Orsaken till att miljön inte får den högsta bedömningen är att det trots allt gjorts små ingrepp i 
den totala flottningsmiljön i och med att en bro och en ledarm har tagit bort samt att en del sten 
lagts ut i själva älvfåran. De bevarade byggnaderna hör samman med den tidigare 
flottningsverksamheten och bidrar därmed till förståelsen av kulturmiljön. Byggnaderna är i 
relativt ursprungligt skick och kan anses har ett kulturhistoriskt värde. Miljön ger en bra 
sammanhållen bild av hur området kan ha sett ut under perioden då flottning bedrevs i 
vattendraget. För läsbarheten av helhetsmiljön är topografin av vikt. Här kan man tydligt i 
topografin se varför de olika åtgärderna under flottningsepoken har varit nödvändiga. Den 
slingrande vattendraget med bitvis strömmande vatten samt nivåskillnaderna mellan det två 
sjöarna har behövts bemästrats. 
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Sammanfattande diskussion angående värderingen 
och kommande åtgärder 
Värderingsmetoderna som utarbetas för projektet kulturmiljö och vattenförvaltning (se bilaga 1) 
har använts för att värdera miljöerna. Kriterierna för de två nivåer som bedömts vara relevanta i 
detta sammanhang lyder som följer: 

Nivå 2 Högt kulturhistoriskt värde 
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är tydligt läsbar. Vissa 
egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men helhetsmiljön är intakt och ger en god historisk 
förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang. Vid ett högt kulturhistoriskt värde bör stor 
hänsyn tas vid åtgärder. 

Nivå 3 Kulturhistoriskt värde 
Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar som har betydelse för den historiska förståelsen 
men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett kulturhistoriskt värde bör hänsyn tas vid åtgärder, specifikt 
bör de värdebevarande uttrycken hos miljön bevaras. 

Sölvbacka strömmar.  
Den samlade bedömningen är att miljön är så påverkad av tidigare åtgärder så för att det ska finnas 
ett kulturhistoriskt värde kvar bör inga ytterligare vatten- och fiskeåtgärder göras där lämningarna 
påverkas. Om ytterligare åtgärder görs kommer miljön att sakna flera beståndsdelar som gör att 
förståelsen för platsen försvinner. Tåligheten för ytterligare påverkan i samband med vatten- och 
fiskevårdsåtgärder anses vara låg. Om åtgärder ändå kommer att genomföras bör hänsyn tas, i 
första hand för de värdebärande uttrycken i miljön, i detta fall de stora ledarmar som finns kvar. 

Ljunghålet.  
Den samlade bedömningen är att miljön är så pass välbevarad och tydligt läsbar att ytterligare 
vatten- och fiskåtgärder vore förödande för det kulturhistoriska värdet. Trots vissa ingrepp i den 
kulturhistoriska miljön har den i dag fortfarande stark en koppling till den historiska 
flottningsepoken och stor hänsyn bör tas vid eventuella ytterligare åtgärder. 

 

Analys av åtgärdsförslagens påverkan på 
kulturmiljön  
Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Storsjö fiskevårdsområdesförening med att återställa 
flottledsrensade delar av Sölvbacka strömmar i Bergs kommun, Jämtlands län. Projektets syfte är 
att återskapa morfologiska förutsättningar för friska vattenmiljöer och en naturlig flödesregim i 
vattendraget. Återställningen av flottledspåverkan innebär i stort att kanaliserande rensvallar, 
släntmurar och stenkistor plockas ut för vattnets möjlighet att bredda i den ekologiskt viktiga 
strandzonen. Bortrensad sten och block läggs tillbaka i vattendraget i så naturlika morfologiska 
enheter som möjligt. 
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Fig. 56. Översiktskarta med åtgärdsområden. 

Åtgärdsområde 1. Inlopp Björnhån 

 

Fig. 57. Detaljkarta över åtgärdsområde 1. Inlopp Björnhån. Orange och grön linje markerar lämningar 
synliga på ortofoton från år 1965 respektive 1978. Blå linje är lämning funnen vid inventeringen 2021. 
Svart linje är åtgärdsområdets begränsning och röd streckad linje är inventeringsområdets begränsning. 
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Åtgärdsförslaget är att de kvarvarande strukturerna av ledarmen (orange och grön linje) plockas ut 
vid åtgärden. Eftersom ledarmen redan är kraftigt förstörd innebär åtgärden ringa påverkan på 
kulturmiljön. Vattenledaren L2021:6692 bör däremot lämnas orörd. 

Den ledarm (orange och grön linje) som syns på de äldre orofotona är redan borttagen. 
Vattenledaren L2021:6692 verkar ha lämnats orörd vid tidigare åtgärder. 

Åtgärdsområde 2. Utlopp Björnhån 

 
Fig. 58. Detaljkarta över åtgärdsområde 2. Utlopp Björnhån. Orange och grön linje markerar lämningar 
synliga på ortofoton från år 1965 respektive 1978. Röd linje markera lämningar synliga på ortofoto från år 
2020. Blå linje är lämningar funna vid inventeringen 2021. Svart linje är åtgärdsområdets begränsning och 
röd streckad linje är inventeringsområdets begränsning. 

Åtgärdsförslaget för detta område är att öppna upp vattenledaren, L2021:6701, samt plocka bort 
strandskoningarna och lägga ut den stenen i vattenfåran. Då vattenledaren är en av de få som finns 
kvar i Sölvbacka strömmar är den en av komponenterna för att fortfarande förstå miljön som 
flottningsled och bör därför inte tas bort. De båda strandskoningarna som finns kvar bör för 
förståelsen av området lämnas intakta. 

Strandskoningen L2021:6702 verkar ej påverkad av tidigare återställningsarbeten och bör därför 
lämnas orörd. Detsamma gäller för vattenledaren L2021:6701. Strandskoningen L2021:6687 är 
idag en rest (ursprungligen ca 40 meter lång) av det som är synligt på ortofoton från 1960- och 
1970-talen. Den 9 meter långa strandskoningen, bestående av en stenmur, som i dag finns kvar 
bör lämnas intakt. Rivs den ut försvinner förståelsen för hur flottningen gått till på platsen.  

Fyndplatsen, L2021:6695, består av skörbränd sten och kan vara rester av en äldre boplats. Trots 
att lämningen idag inte är bedömd som fornlämning bör försiktighet vidtagas om markarbeten 
ska göras i området då det är stor möjlighet att det under torven ovanför strandbrinken finns 
ytterligare spår efter en boplats. Kontakt med Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen bör tas om 
arbeten ska ske på platsen. 



39 
 
 

Åtgärdsområde 3 Sidofåra Kringeledan 

 

Fig. 59. Detaljkarta över åtgärdsområde 3. Sidofåra Klingeledan. Orange och grön linje markerar lämningar 
synliga på ortofoton från år 1965 respektive 1978. Röd linje markera lämningar synliga på ortofoto från år 
2020. Blå punkt är lämning funnen vid inventeringen 2021. Svart linje är åtgärdsområdets begränsning och 
röd streckad linje är inventeringsområdets begränsning. 

I åtgärdsförslaget för detta område nämns att vattenledaren har öppnats upp vid tidigare tillfälle 
och det finns inga förslag på ytterligare ingrepp i lämningen.  

Vattenledaren, L2021:6689 har vid tidigare åtgärder öppnats upp för ett mindre omlöp förbi den. 
Av markskadorna att döma har det skett under de senaste åren då ingen vegetation har vuxit upp. 
Ytterligare åtgärder bör ur kulturmiljöhänsyn undvikas för framtida förståelse av miljön. 
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Åtgärdsområde 4 Falvik. 

 

Fig. 60. Detaljkarta över åtgärdsområde 4. Falvik. Blå polygon är lämning funnen vid inventeringen 2021 
och röd polygon är sedan tidigare registrerad lämning. Svart linje är åtgärdsområdets begränsning och röd 
streckad linje är inventeringsområdets begränsning. 

I åtgärdsförslaget finns en bild på en förmodad strandskoning som är tänkt att rivas ut för att öka 
strandlinjens mångformighet, minska vattnets hastighet samt fördjupa vattendragsdelen. Den 
strandskoningen, om det var en sådan, fanns inte kvar då den arkeologiska inventeringen 
genomfördes. På stora ytor inom det tänkta åtgärdsområde 4 har under 2020 eller 2021 redan de 
tänkta åtgärderna påbörjats. Detta syns tydligt på de stora skador (se fig. 61) som vägarna för 
grävmaskinerna ner till ån har skapat. Om det i detta område funnit ytterligare kulturhistoriska 
lämningar så går de inte längre att se och är i så fall helt förstörda. 

Boplatsen, L1946:1131, skyddas av Kulturmiljölagen och den får ej skadas eller täckas över utan 
tillstånd. Lämningen har även ett skyddsområde, som bestäms av Länsstyrelsen (Kulturmiljö), som 
också ingår i det lagskyddade området.  

Lämningen L2021:6693 är ett timmeravlägg, som i princip består av en avbanad yta och kan 
tyckas vara av mindre kulturhistoriskt värde, men inom timmeravlägget ligger även den 
lagskyddade fornlämningen, L1046:1131, med dess skyddsområde så även denna lämning bör 
hanteras varsamt vid ytterligare åtgärder. 
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Fig. 61. Fotografi på markskador uppkomna i samband med åtgärder för att återskapa de morfologiska 
förutsättningarna i vattenmiljön. 
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Övriga synliga åtgärder 
Vid inventeringen 2021 uppdagades att åtgärder utförts i närtid i områden utanför de nu 
föreslagna insatserna. Ett exempel på detta är där ån meandrar mellan Falvik och Klingerledan. På 
flygbilden/ortofotot från år 2020 syns en 65 m lång och 2 m bred ledarm i skalmursteknik tydligt 
men den finns inte kvar vid inventeringen 2021. 

Detta tillsammans med att det på ett flertal platser inom Sölvbacka strömmar finns områden likt 
det vid Falvik, där markskadorna efter maskiner visar tydligt att åtgärder gjorts även utan för de 
nu föreslagna områdena, gör att det finns viss risk för att ytterligare lämningar som inte syns på 
ortofotona kan ha förstörts i relativ närtid. 

 

Fig. 62. Karta och ortofoto över den ledarm, vattenledare, som syns på ortofoto från år 2020 men inte 
fanns kvar vid inventeringen 2021. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Kulturhistorisk värdering av vattenanknutna kulturmiljöer i Jämtland 
 

Kulturhistorisk värdering av vattenanknutna 
kulturmiljöer i Jämtland 

Inledning 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har en kulturhistorisk värderingsmetod vars syfte är att 
ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet är 
viktigt för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotopvårds- och 
fiskevårdsåtgärder görs. 

 
Metod är tagen och något omarbetad från rapporten ”Vattenanknutna kulturmiljöer vid 
Alsterån i Kronobergs län”, Länsstyrelsens rapportserie, Rapportår 2018, dnr 436-676-18, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, en rapport utgiven i projektet Kulturmiljö och 
vattenförvaltning, ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne. 

 
Analysen avser lämningar av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, 
broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. På så sätt lyfts kulturmiljövärdena 
fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och 
kulturmiljövården. 

 
Nedan följer en kortare redogörelse för inventeringens metod och material samt en 
utförlig förklaring av klasserna och värderingskriterierna. Observera att värderingen 
ska ses som ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av eventuella ingrepp i 
miljöerna. 

 
Kulturhistorisk värdering 
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendraget i Kronoberg har värderats 
utifrån fyra värdeklasser: 

 
1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 
2. Högt kulturhistoriskt värde 
3. Kulturhistoriskt värde 
4. Visst kulturhistoriskt värde 

 
Om en miljö bedöms stå utanför dessa fyra värdeklasser har den kategoriserats 
som ”Inget kulturhistoriskt värde”. 

 
Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön har förmåga att förmedla förståelse och 
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kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser, miljöer och företeelser kan 
berätta hur människor har levt genom olika tider och brukat landskapet. Genom 
exempelvis byggnadsteknik, byggnadsmaterial och strukturer i landskapet ges information 
om det förflutna. Även immateriella företeelser så som hantverkskunskap, sedvanor och 
muntlig tradition förmedlar kunskap om historien och människors levnadsvillkor. 

 
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och komplex. 
Kvarnbyggnaden, interiört såväl som exteriört, vattenvägar och den omkringliggande 
helhetsmiljön förmedlar en tydlig och bred historisk förståelse för vattnet som kraftkälla. 
Miljön går att koppla till ett historiskt sammanhang. Vid ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde bör helhetsmiljön samt dess beståndsdelar bevaras intakta och stor hänsyn bör tas 
vid åtgärder. 

 
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är tydligt läsbar. 
Vissa egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men helhetsmiljön är intakt och 
ger en god historisk förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang. Vid ett högt 
kulturhistoriskt värde bör stor hänsyn tas vid åtgärder. 

Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar hos miljön som har betydelse för 
den historiska förståelsen men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett kulturhistoriskt värde 
bör hänsyn tas vid åtgärder, specifikt bör de värdebärande uttrycken hos miljön bevaras. 
 
Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön antingen raserad, splittrad eller så pass hårt 
förändrad att den historiska läsbarheten är svårtydd. Vid ett visst kulturhistoriskt värde 
finns fortfarande enstaka egenskaper som bär på ett kulturhistoriskt värde men 
helhetsmiljön saknar flera beståndsdelar som har betydelse för en förståelse av platsen. 
Vid åtgärder bör hänsyn tas till de egenskaper som är värdebärande. 

 
De kulturmiljöer som har ett högre kulturhistoriskt värde har en rödmarkerad ram 
runt bilden av miljön. Färgen signalerar att vattenvårdsåtgärder bör göras med 
försiktighet och i samråd med antikvarisk kompetens. Notera att en dokumentation 
är önskvärd vid förändringar i samtliga kulturhistoriska miljöer. Ett särskilt tillstånd 
enligt 2 kap. Kulturmiljölagen krävs vid ingrepp i fornlämningar. 

 
Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö. 
Värderingsbeskrivningarna har utarbetats efter ett antal kriterier som beskrivs nedan. 
Kriterierna är bearbetade efter Vattenkraftverksprojektet 2012–2013 som genomförts av 
Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning – 
planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt samt Riksantikvarieämbetets rapport 
Kulturhistorisk värdering och urval – plattform för arbete med att definiera, värdera, 
prioritera och utveckla kulturarvet. 

 
I värdebeskrivningen kommenteras: 
• Kvarnbyggnaden eller sågen, stampen etc. med beståndsdelar (i de fall de är bevarade) 
• Dammen och vattenvägarna 
• Helhetsmiljön 

 
I värdebeskrivningen beskrivs miljöns egenskaper som har betydelse för det 
kulturhistoriska värdet. Ambitionen har varit att tydliggöra de värdebärande 
egenskaperna så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat vid eventuella ingrepp i 
eller förändringar av miljön. Värdebeskrivningen och aspekterna nedan utgör således 
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inget poängsystem, utan bildar en ingång till en samlad bedömning av platsens 
kulturhistoriska värde. 

 

Helhetsmiljön 

Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det viktigt att 
lyfta värdena i vardagslandskapet och de övergripande perspektiven. 

 
Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll och kan 
förmedla flera olika berättelser, exempelvis där det finns andra byggnader eller 
anläggningar vid platsen som har ett samband med miljön, så som en intilliggande 
herrgård eller bruksmiljö. 

 
Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt vattenbruk är 
uttryck som bidrar till miljöns komplexitet, exempelvis äldre kvarnlämningar, tidigare 
kanaler eller äldre dammar. 

 
Kopplat till platsens komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred 
historisk förståelse i relation till aspekter så som makt, klass och genus. 

 
Helhetsmiljöns läsbarhet är centralt för möjligheten till kunskap om och förståelse av 
platsen. Utan tydliga samband kan en miljö uppfattas som svårbegriplig. De delar av 
miljön som är svåra att uppfatta kan inte heller bidra till förståelsen av platsens 
kulturhistoria. Tydligheten, i form av läge, utformning och omfattning av de 
relaterade byggnaderna eller lämningarna är viktig. 
Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde. Miljöer med 
många holmar, strömsträckor och markanta fall visar på geologiska och hydrologiska 
grundförutsättningar för människans vattenkraftutnyttjande. Sådana miljöer visar på 
människans kulturpåverkan och relation till landskapet. Vidare kan det topologiska värdet 
vara viktigt för läsbarheten i och mellan helhetsmiljöer. Detta innebär att det går att 
sätta miljön eller beståndsdelar i miljön i förhållande till andra miljöer eller 
beståndsdelar oberoende av avstånd. 

 
Sällsynthet och hotbild är aspekter som i sig själva inte direkt utgör kulturhistoriska värden 
men som däremot kan förstärka det kulturhistoriska värdet av en miljö, och de kan vara 
av stor vikt då förslag till kulturmiljöhänsyn formuleras. Med sällsynthet menas att 
miljön saknar eller har få motsvarigheter lokalt, regionalt eller nationellt. Med hotbild 
menas att miljön och dess värden hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan negativ 
förändring. 

 
Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt värde 
men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de tillfällen då platsens 
kulturmiljövärden kan nå ut till en bred allmänhet har detta stärkt motiven för ett 
bevarande av miljön. 

 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika kulturhistoriska 
elementen i kulturmiljön igenom och en bedömning hur känsliga de olika elementen är 
för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det vill säga om det kulturhistoriska värdet 
kommer att minska eller kvarstå till följd av åtgärder för att förbättra 
vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer på platsen. Till viss del beror det så 



48 
 
 

klart också på hur åtgärderna utformas, men det ger ändå en fingervisning till vilka 
element som särskilt bör beaktas i samband med möjliga åtgärder i kulturmiljöerna. Det 
bör dock poängteras att kulturmiljövärdet endast är ett av flera värden kopplade till de 
berörda platserna.  I aktuella fall kan andra värden kan komma att vägas högre än 
kulturmiljövärdena. Särskilt på platser där de är relativt låga. 
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