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Sammanfattning 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB har efter länsstyrelsens i Jämtland beslut 

genomfört en arkeologisk förundersökning inom delar av den fossila åkern 

L2020:4169. Förundersökningen föranleds av planarbete inför ny bebyggelse inom 

Vemdalens kyrkby, Härjedalens kommun. Uppdragsgivare är Miljö och bygg, 

Bergs och Härjedalens kommuner. 

Den berörda fossila åkern framkom vid en arkeologisk utredning år 2020. 

Förundersökningen har omfattat delar av den fossila åkern som inte kan kvarligga 

inom planområdet. Förundersökningsområdets area är 1 470 kvadratmeter. 

Syftet med förundersökningen är att fastställa och dokumentera fornlämningens 

karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd. Fältarbetet 

genomfördes i juni år 2021 genom schaktning med grävmaskin, rensning för hand 

och provtagning för analyser.  

Sparsamt med träkol kunde tillvaratas för vedartsanalys och 14C-datering.  14C-

datering resulterade i olikartade dateringar, varav den äldsta avförs som troligt 

skogsbrandskol. Övriga dateringar föll inom den besvärliga perioden efter år 1600, 

när standardavvikelsen vid datering gör resultaten omöjliga att placera inom ett 

litet tidsintervall.  

Datering av åkerformerna visar att åkerytan varit i bruk under nyare tid. Den 

utgör inte en av Vemdalens tidigaste röjningar för åkerbruk, även om läget i 

sluttningen varit förhållandevis gynnsamt för odling och tillväxt på korn- eller 

rågåkern. Sädesslaget är inte styrkt men får antas. Inget makrofossil har fram-

kommit för att indikera gröda. Inga fornfynd har framkommit som kan belysa 

lämningens karaktär. Graden av igenväxning talar för högre ålder än 150 år. 

Fornlämningen tolkas som ett kortvarigt odlingsförsök mellan år 1520 och år 1898, 

möjligen i form av svedjebruk. Vid laga skifte år 1899 fanns ingen åker på platsen.  

Det förefaller inte sannolikt att ytterligare undersökning skulle kunna resultera i 

kunskapsuppbyggnad som motsvarar kostnaderna. Kunskapspotentialen bedöms 

vara uttömd i och med denna förundersökning. Länsstyrelsen avgör om det 

föreligger behov av någon ytterligare antikvarisk åtgärd och fattar i förekommande 

fall beslut om sådan enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB har efter länsstyrelsens beslut 2021-

01-27 (dnr 431-7085-2020) genomfört en arkeologisk förundersökning av 

en del av fornlämningen L2020:4169, en fossil åker i form av ett röjnings-

röseområde. Förundersökningen föranleds av planarbetet inför en ny detalj-

plan inom Vemdalens kyrkby, Härjedalens kommun, Jämtlands län.  

Förundersökningen ska fastställa och dokumentera fornlämningens 

karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd. 

 

 

Målsättning 

Resultaten av förundersökningen ska kunna användas av undersökare för att 

bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning. Resul-

taten ska också kunna användas i företagarens planering. 

 

 

 

 

Områdesbeskrivning 

Förundersökningsområde 

Förundersökningsområdet är beläget väster om Norr-Veman i norra delen av 

Vemdalens kyrkby (figur 1). Det återfinns nordost om och helt nära 

Skomakargatan i Vemdalen. Den yta inom fornlämningen som kommer att 

behöva tas i anspråk för markarbeten, arbetsområdet, har arean 1 470 

kvadratmeter. Arbetsområdet utgör huvudsakligt förundersökningsområde. 
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Figur 1. Förundersökningsområdet (inringat) återfinns i nordvästra delen av Vem-
dalens kyrkby, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Färgmarkeringar visar 
registrerade kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s fornminnesregister (2022-02-24), 
röd markering visar fornlämning och blå markering visar lämning utan forn-
lämningsskydd. Skala 1:40 000. 
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Figur 2. Förundersökningsområdet 2021-06-10. Vy mot sydost. Foto AC2020-068-
Z-0001. 
 

 

 
 
Figur 3. Förundersökningsområdet 2021-06-10 med elljusspår. Vy mot norr. Foto 
AC2020-068-Z-0002. 
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Natur och topografi 

Vemdalen liggen inom Fjällregionen, angränsande till Dalarnas och Härje-

dalens näringsfattiga område, enligt den naturgeografiska regionindelningen 

av Sverige. Markslaget i förundersökningsområdet är skogsmark, tämligen 

nyligen avverkad (figur 2 och 3). Enstaka björkar och tallar är kvarlämnade.  

Topografin sluttar mot sydost. Höjden över havet i förundersöknings-

området är 455 till 460 meter. Jordarten är morän. Nordost om förunder-

sökningsområdet övergår moränen i ett moränbackslandskap, men i för-

undersökningsområdet och dess omedelbara närhet är terrängen jämnt syd-

ostsluttande. Marktäcket utgörs av mossor, bärris och något gräs. Hallonris 

samt sly av asp och björk växer i buskskiktet. 
 
 
 
 

Fornlämningsmiljö och 
tidigare undersökningar 

Vemdalens socken inventerades på fornminnen av Riksantikvarieämbetet 

(RAÄ) år 1974 (Jensen 1997:100 ff.). Denna fornminnesinventering ut-

gjorde förstagångsinventering. Fornminnesinventering hade pågått i landet 

från år 1938, men först under andra hälften av 1960-talet nådde man Jämt-

lands län. 

1974 års inventering kom aldrig att revideras, varför kännedomen om 

större delen av socknens fornlämningsbestånd ännu får betraktas som frag-

mentarisk. En fördel är emellertid, att på 1970-talet hade mycken kunskap 

ackumulerats inom fornminnesinventeringen, så att förstagångsinvente-

ringen i Jämtlands län hade ett modernare angreppssätt än förstagångs-

inventering i de landsändar där den genomfördes tidigare. Från början av 

fornminnesinventeringens historia var huvudsakligen fornlämningar av 

monumentala typer av intresse, gravar, runstenar och liknande.  

I  Vemdalens kyrkby har en rad olika antikvariska åtgärder genomförts, 

vanligen med anledning av nya detaljplaner på grund av expanderande 

bebyggelse.  

Som exempel kan nämnas att Arkeologicentrum tidigare genomfört tre 

arkeologiska utredningar (Wennstedt Edvinger 2015, 2016 och 2020), varav 

den senaste, år 2020, resulterade i att den nu aktuella fossila åkern L2020: 

4169 framkom (figur 4). 

 Förundersökningsobjektet L2020:4169 utgörs av ett röjningsröseområde 

som vid registreringstillfället bestämdes omfatta minst fem röjningsrösen i 

olika storlekar och en stentipp från den närbelägna före detta åkern i 

nordväst.  

 Helt nära och norr om det nu aktuella förundersökningsobjektet finns 

ytterligare ett röjningsröseområde. Preliminärt antogs de två röjningsröse-

områdena kunna sammanhänga, men det visade sig under denna förunder-
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söknings gång att så inte är fallet. Det utesluter dock inte att odling kan ha 

förekommit i det mellanliggande området, utan visar bara att inga röjnings-

rösen anlagts där. Förundersökningsobjektet L2020:4169 och de två när-

liggande lämningarna är beskrivna i tabell 1. 

 Närmaste registrerade lämning utöver dem som registrerades under 2020 

års arkeologiska utredning ligger på cirka en kilometers och större avstånd 

från förundersökningsområdet. Avsaknaden av registrerade lämningar torde 

främst bero på en inventeringslucka, en slutsats som kan dras av att övriga 

arkeologiska utredningar inom Vemdalens kyrkby resulterat i att nyfynd 

gjorts. Nyfynden har emellertid genomgående varit av tämligen sentida 

karaktär och bestått av exempelvis röjningsrösen och husgrunder som inte 

uppfyller kulturmiljölagens fornlämningsrekvisit (2 kap. 1–1a §). 

 Närbelägna fornlämningar med högre skyddsvärde registrerades av 

RAÄ:s fornminnesinventering och hör samman med småskalig 

järnframställning i form av blästbruk. Fångstgropar, länets vanligaste forn-

lämningstyp, förekommer men i ringa antal, och betydligt färre än bläst-

platser och blästbrukslämningar (RAÄ:s fornminnesregister 2022-02-24).  

I det här sammanhanget, när äldre tiders åkerbruk i Vemdalen behandlas, 

kan även nämnas ett möjligt ödesböle, Hedningabacken, (L1946:5595) med 

omgivande fossil åker. Ödesbölet ligger på drygt 1,5 kilometers avstånd från 

förundersökningsområdet, och i likartad terräng i sydostsluttning.  

 

 

 
 

 
Figur 4. 2020 års utredningsområde och de tre nyfynd som registrerades då, samt 
2021 års förundersökningsområde. Röd markering visar lämning med fornläm-
ningsskydd, blå markering visar lämning utan fornlämningsskydd. Skala 1:10 000. 
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Tabell 1. Förundersökningsobjektet L2020:4169 och två nyfynd från 2020 års 
arkeologiska utredning (RAÄ:s fornminnesregister 2022-02-24, Wennstedt 
Edvinger 2020). 

 
Lämningsnr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

L2020:4167 Husgrund, 

historisk tid 

Uthusgrund, rektangulär, 5×4 m (Ö-V) och 0,4 m h, 

bestående av nedfallna vägg- och takrester av brädor 

med huvudsakligen handsmidda spikar. Ingång i Ö. 

Taktäckning av eternitplattor är vid utredningstillfället 

uppställda mot omgivande högstubbar. 

Övrig kultur-

historisk lämning 

L2020:4168 Fossil åker Röjningsröseområde, 85x30-40 m (N-S), bestående av 

ett tjugotal röjningsrösen. Flertalet röjningsrösen är 

runda, ovala och oregelbundna, 2,5-4x1-3,5 m (olika 

riktningar) och vanligen 0,3-0,4 m h. Ett av de ovala 

röjningsrösena är 0,5 m h. Stenarna i samtliga röjnings-

rösen är vanligen 0,3-0,4 m. Enstaka har inslag av 

större stenar, 0,5 m st. Ett av röjningsrösena har rikligt 

med plockstenar, 0,1 m st, i ytan. Inom området är 

även ett avlångt röjningsröse, hägnadsliknande, 

20x1,5-2 m (NÖ-SV) och 0,2-0,4 m h, och ett annat av 

stentippskaraktär, ovalt, 9x5 m (Ö-V) och 1 m h, av 

0,2-0,5 m st stenar och måttligt med plockstenar, 0,1 m 

st, i ytan. 

Fornlämning 

L2020:4169 Fossil åker Röjningsröseområde, 45x30 m (NV-SÖ), bestående av 

minst fem röjningsrösen. Röjningsrösen är runda och 

ovala, 3-5x3 m (olika riktningar) och 0,2-0,5 m h. Ett 

röjningsröse är större, närmast ovalt, 12×4-7 m (N-S) 

och 0,8 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. 

Fornlämning 

 

 

 
 
Figur 5. Arbetsområdets sydöstra del. Vy mot nordväst. Foto AC2020-068-Z-0003. 
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Förundersökningens 
genomförande 

Tidpunkt 

Fältarbetet genomfördes 2021-06-10 och 2021-06-11 under gynnsamma 

väderleksförhållanden. 

 

 

Metod och teknik 

Förundersökningen startade med att det kommande arbetsområdet, tillika 

förundersökningsområdet, stakades ut. Den nordöstra delen av fornläm-

ningen L2020:4169 rensades från avverkningsavfall och synliga anlägg-

ningar mättes in.  

Grävning skedde med grävmaskin med planeringsskopa, 1,5 meter bred. 

Den genomfördes skiktvis till rostjorden. Ett röjningsröse (ID 02) snittades 

med maskin och rösebotten avbanades (S01).  

Ett schakt (S02) maskingrävdes genom en terrasskant, delvis täckt av 

röjningsstenar (ID 08), vilken tidigare inte varit synlig, men som framkom 

vid rensning av förundersökningsområdet på avverkningsavfall. Initialt 

tolkades den som åkerterrass. 

Ett tredje schakt (S03) grävdes nordost om röjningsröset och terrass-

kanten, i huvudsakligt syfte att bedöma matjordsddjup.  

Profiler i S01 (mot syd-sydväst) och S02 (mot väst-sydväst), 5,5 meter 

långa, samt schaktbottnar rensades för hand med norgehacka (krafse), 

gardahacka och skärslev som förberedelse för dokumentation och prov-

tagning. 

Provtagningsplatser inmättes men utan större noggrannhet (figur 7). Det 

beror på att anläggningarna saknade lagerindelning och bestod av ett 

stenmaterial av ringa storlek, vanligen 0,1-0,2 meter stora, enstaka större. 

Den småskaliga stenstorleken uppgavs av grävmaskinisten vara typisk för 

hela Vemdalen. Jordprover samlades in i bottenskiktet av anläggningarna 

men över en större yta än inmätningen (punkt) ger vid handen.  

Fältarbetet avslutades utan återställning av förundersökningsområdet. 

 
Tabell 2. Schakttabell. Alla mått i meter. Jfr schaktplan i figur 6. 
 

Schakt-ID Längd och bredd   Riktning Djup Area m2 

S01 6x3,8 VNV-ÖSÖ 0,2 23,7 

S02 11,2x1,8 NNV-SSÖ 0,2 19,7 

S03 11x1,5 VNV-ÖSÖ 0,2 18,8 

Summa    62,2 
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Figur 6. Schaktplan. L2020:4169. Jfr tabell 2, schakttabell. Skala 1:300. 
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Figur 7. Provtagningsplatser i anläggningarna 02 och 08. Skala 1:200. 
 
 

 
 
Figur 8. Röjningsröset 02 efter risplockning. Skalstockens intervall är 0,2 meter. Vy 
mot väster. Foto AC2020-068-Z-0006. 
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Provtagning 

På grund av fornlämningens obetydliga överlappning av det kommande 

arbetsområdet fanns ett mycket litet urval av anläggningar för provtagning. I 

synnerhet röjningsröset 02 var inte en idealisk anläggning på grund av att 

den tidigare överkörts av skogsmaskin och stenmaterial kunde antas vara 

omflyttat inom anläggningen (figur 8 och 9). Alternativen var emellertid 

ännu sämre, varför valet föll på röjningsröse 02 och terrasskanten 08.  

Jordprover insamlades på sex provtagningspunkter (tabell 3, figur 7). 

Provtagningen skedde genom att jordprover insamlades med skärslev till 

fyllfat och därifrån till jordprovspåsar om två liter.  

 
Tabell 3. Tillvaratagna jordprover inom L2020:4169. 

 
ID-nr Provtagningsplats N-koordinat E-koordinat M,ö,h, Analys 

KP01 Röjningsröse 02 6925811,31 441095,51598 460,40107 Vedart 

JP01 Röjningsröse 02 6925811,71 441095,83565 460,35544 Vedart, 

14C 

JP02 Röjningsröse 02 6925811,74 441095,62343 460,32807 Vedart, 

14C 

JP03 Åkerterrass, 

röjningsröse 08 

6925810,42 441103,78403 460,04963 Vedart, 

14C 

MP01 Åkeryta (matjord) 6925815,02 441099,19654 460,47245 Kasserat 

MP02 Åkeryta (matjord) 6925811,22 441108,55436 459,76841 Kasserat 

 

 Provtagningen var förenad med stora svårigheter. Inget träkol kunde till 

exempel iakttas okulärt. Ingen lagerindelning fanns i anläggningarna och 

jordproverna visade sig innehålla betydande mängder obränt material med 

oklar härkomst. 

 En indikation på makroprovernas kvalitet erhölls redan i fält, då mat-

jordslagret var mycket tunt till obefintligt. Makroproverna kasserades efter 

flotering då endast obränt material framkom, inga förkolande sädeskorn 

eller annat makrofossil. 

 

 

Dokumentation och arkivmaterial 

Skriftliga beskrivningar har upprättats över arbetsgång och utredningsom-

rådets egenskaper. Inmätning har gjorts i nätverks-RTK med rover Trimble 

R8.  

 Fotografering skedde digitalt. Samtliga fotografier är redovisade som 

påsiktsbilder i denna rapport (bilaga 2 och 6). Fotografierna förvaras i ATA, 

Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm.  
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Figur 9.  Ingen lagerindelning och huvudsakligen stenmaterial av ringa storlek i 
bottenskiktet på anläggningarna har missgynnat provtagning. Röjningsröse 02 mot 
syd-sydväst. Foto AC2020-068-Z-0011. 

 

 

 

Tillvarataget material 

Inga fornfynd har tagits tillvara. Sex jordprover har insamlats. 

 

 

Analyser 

Vedartsanalys genomfördes och material för 14C-analys plockades ut av 

underkonsulten. Urvalet av preparat var mycket litet, vilket ju hade blivit 

uppenbart redan vid provtagningen. Vedartsanalys genomfördes av Antraco 

HB, Stockholm (bilaga 3). Av tillgängligt träkol valdes tre preparat ut för 

datering, ur prov JP01, JP02 och JP03. 14C-datering gjordes vid Internatio-

nal Chemical Analysis, Inc. i Florida, USA (bilaga 4).  
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Resultat och tolkning 

Förundersökning av en del av den fossila åkern L2020:4169 har resulterat i 

att dess utbredning och omfattning kunnat korrigeras i förhållande till 

iakttagelser som gjordes vid registreringstillfället år 2020. 

 Vid förundersökningen framkom att lämningen omfattar nio röjnings-

rösen (ID 01–07 och 09–10) och ett röjningsröse i form av en terrass, som 

framför allt ska beskrivas som ett avlångt röjningsröse (08) i änden av en 

åkeryta (figur 10–12). Terrasskanten består inte av matjord, utan huvud-

sakligen av det karaktäristiskt småskaliga stenmaterialet.  

Röjningsrösena är med undantag av röjningsröse 08 runda och ovala, 

3,9-6,4x2,3-4,6 meter stora och 0,2-0,5 meter höga (tabell 4).  

I förundersökningsområdets nordvästra del har en andel nyttjats som 

stentipp från den närbelägna åkern. Här har gjorts ett försök att precisera 

underliggande röjningsrösens (ID 06 och 10) utbredning, men dessas 

kartinprickning får anses vara osäker. 

 Att lämningen utgörs av ett röjningsröseområde är ställt utom tvivel, 

men det obetydliga matjordslagret pekar på kortvarig odling, möjligen – 

eller till och med troligast – i form av svedjebruk. Ytligt kol kunde i fält-

situationen svårligen skiljas från skogsbrandskol, så teorin är obekräftad. 

 

 
Tabell 4. Anläggningar inom fossil åker L2020:4169. Alla mått i meter. 

 
ID-nr Anläggningstyp Form Längd Bredd Riktning Anm. 

01 Röjningsröse Ovalt 4,1 3,3 NNÖ-

SSV 

 

02 Röjningsröse Ovalt 6,1 4,6 NV-SÖ  

03 Röjningsröse Ovalt 4,3 2,4 N-S  

04 Röjningsröse Närmast 

ovalt 

4,3 2,3 VSV-

ÖNÖ 

Tidigare delvis 

borttaget 

05 Röjningsröse Runt 4,4 4,4 -  

06 Röjningsröse Ovalt 6,4 4,3 NÖ-SV  

07 Röjningsröse Ovalt 3,9 2,6 NÖ-SV  

08 Röjningsröse Avlångt 11,6 2,3-

3,9 

ÖNÖ-

VSV 

Terrass 

09 Röjningsröse Närmast 

runt 

4,8 4,8 - Uppskattad storlek, 

använd som sten-

tipp i senare tid 

10 Röjningsröse Närmast 

runt 

5,6 5,6 - Uppskattad storlek, 

använd som sten-

tipp i senare tid 
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Figur 10. Översiktskarta. Röjningsrösen inom fossil åker L2020:4169. Jfr tabell 4. 
Skala 1:300. 
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Figur 11. Röjningsröse i form av en terrass (ID 08). Vy mot väster. Foto AC2020-
068-Z-0007. 
 

 

 
 
Figur 12. Schakt S02 genom röjningsröse i form av en terrass (ID 08). Vy mot ost-
nordost. Foto AC2020-068-Z-0014.  
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Figur 13. Fossil åker L2020:4169. Tidigare och reviderad utbredning efter 2021 års 
förundersökning. Skala 1:500.  
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Fornlämningens utbredning är korrigerad i förhållande till registre-

ringstillfället år 2020. Fornåkern har inte kunnat avgränsas genom före-

komst av ett matjordslager, endast genom röjningsrösenas utbredning. Hit-

tillsvarande och korrigerad utbredning redovisas i figur 13.  

 Förundersökningen startade med en idé om att de fossila åkrarna inom 

fastigheten Vemdalens kyrkby 114:1 skulle kunna höra till ett mycket tidigt 

skede i Vemdalens agrara historia, möjligen redan medeltidens slutskede. 

Skälet var terrängläget och de ålderdomliga åkerformerna. Resultaten av 
14C-datering styrker inte den tankegången (tabell 5).  

De tre daterade kolproverna kan inte återspegla en högre kvalitet än de 

preparat som har analyserats. Den äldsta dateringen (JP02) till folkvand-

ringstid (375–550 e.Kr.) kan avföras som sannolikt skogsbrandskol. För det 

talar både provtagningsplatsen och den kulturhistoriska kontexten.   

De två andra dateringarna, i var sin anläggning, gav samstämmiga resul-

tat och en datering till nyare tid. Tyvärr behäftas resultaten av de problem 

som gäller alla 14C-dateringsförsök av preparat från nyare tid, det vill säga 

efter medeltiden, nämligen standardavvikelsen vid kalibrering som resul-

terar i ett så långt tidsspann att kunskapsvärdet blir lågt. Problemet beror på 

att stora kolreserver exponerats under nyare tid, vilket kraftigt påverkar 

dateringsmetodens resultat.  

 

 
Tabell 5. Resultat av 14C-datering (bilaga 4). BP=before present (före år 1950), 
AD=Anno Domini (e.Kr.). 

 
Prov-ID Kontext 14C-ålder Kalibrerad ålder 2 sigma 

95 % 

Anm. 

JP01 Röjningsröse 

02, bottenskikt 

210 ± 40 BP Cal 1520 - 1540 AD (0.6%) 

Cal 1630 - 1700 AD (28.8%) 

Cal 1720 - 1820 AD (47.8%) 

Cal 1830 - 1890 AD (4.8%) 

Cal 1900 - …… AD (13.3%) 

 

JP02 Röjningsröse 

02, bottenskikt 

1510 ± 40 BP Cal 430 - 650 AD Skogsbrand 

JP03 Röjningsröse 

08, terrass 

210 ± 40 BP Cal 1520 - 1540 AD (0.6%) 

Cal 1630 - 1700 AD (28.8%) 

Cal 1720 - 1820 AD (47.8%) 

Cal 1830 - 1890 AD (4.8%) 

Cal 1900 - …… AD (13.3%) 

 

 

I fallet med den fossila åkern är tidsspannet enligt dateringsresultaten år 

1520–1955. En historisk karta kan i någon mån förkorta det långa 

tidsspannet (figur 14). Vid upprättandet av 1899 års laga skifteskarta fanns 

ingen åker på angiven plats.   

Vegetationen i markskiktet inom den fossila åkern är fullständigt åter-

ställd efter den markskada odlingen innebar, och äldre tallar kvarstår efter 

avverkning. Det finns inga vegetationsförändringar som visar på pågående 

igenväxning. Det kan ta upp mot 150 år för successionen att reparera 

marskador av aktuellt slag, vilket är ytterligare en indikator på tidpunkt för 

vilken odlingsförsöket skedde.  
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Inga data avslöjar vilka grödor som odlats. Korn eller råg förefaller vara 

lämpliga sädesslag med tanke på geografi och klimat. 

Åkern L2020:4169 har övergivits före år 1899, men kan ha varit i bruk 

när som helst under nya tiden, alltså efter refomationen, dock inte lång-

varigt, vilket den underutvecklade matjordsprofilen inom lämningen kan 

visa.  

 

 

 
 
Figur 14. 1899 års karta med förundersökningsområdet inringat. Utsnitt ur laga 
skifteskarta, skannad av Lantmäteriet. Ej skalenlig. 

 

 

 

 

Utvärdering 

Denna utredning har följt undersökningsplanen med smärre avvikelser. 

Analyserna har fått mindre omfattning än planerat beroende på att det redan 

i fält blev tydligt att lämpliga preparat var svåra att lokalisera. Dessa 

svårigheter torde däremot inte ha påverkat utfallet av förundersökningen. 

Resultatet torde inte ha kunnat bli ett annat, med anledning av den kort-

variga odlingen på platsen. 
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Åtgärdsförslag 

Fortsatt undersökning kan knappast resultera i en kunskapsuppbyggnad som 

motsvarar undersökningskostnaden. Här föreslås inga ytterligare antikva-

riska åtgärder. Det är emellertid länsstyrelsen som avgör om ett sådant 

behov föreligger, och i förekommande fall beslutar om sådana med stöd i 2 

kap. kulturmiljölagen. 
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Bilaga 1. Administrativa och 
tekniska uppgifter 

Uppdrag 

Arkeologisk förundersökning, fossil åker L2020:4169, Vemdalens kyrkby 

114:1, Härjedalens kommun, Jämtlands län 

 
Diarie- och projektnummer  

Länsstyrelsens dnr: 431-7085-2020 

Uppdragsnr i RAÄ:s kulturmiljöregister: 202200143 

Arkeologicentrums projektnr: P2020-068-Z Vemdalens kyrkby 

Arkeologicentrums rapportnr: RAC2022:01 

 
Beställare 

Bergs och Härjedalens miljö- och byggavdelning, Medborgarhuset, 842 80 

Sveg 

 
Utförare 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35 B, 831 30 Östersund 

Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger 

 
Projekttid 

Fältinventering 2021-06-10—2021-06-11, 24 h 

Maskintid 2021-06-10, 1,5 h 

 

Belägenhet 

Län: Jämtland 

Landskap: Härjedalen 

Kommun: Härjedalen 

Socken: Vemdalen 

Fastighet: Vemdalens kyrkby 114:1 

Höjd över havet: 455–460 

Kartblad: 69E 2e NV 

Ek. kartblad: 17 D 5j 

 
Förundersökningsområde 

Area enligt förfrågningsunderlag:  

Area arbetsområde: 1 470 m2 (0,15 hektar) 

SV-koordinat: N 6925790, E 441060 

Undersökt area: 62,6 kvadratmeter 

    
Kartreferens 

SWEREF 99 TM, RH2000 
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Kartering 

Programvara: QGIS 3.10.3. 

 
Fynd 

Inga fynd har tillvaratagits. 

 
Arkivmaterial 

Inget arkivmaterial har producerats.  

 
Fotografier 

Digitala fotografier återges samtliga i rapporten (bilaga 2 och 6). De för-

varas i ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm, och hos Arkeo-

logicentrum. 
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Bilaga 2. Fotolista 

 
ID Bild-

nr 
Motiv Riktn 

mot 
Fotograf Datum 

AC2020-068-Z 0001 Arbetsområdets NV del, inmätning SÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0002 Elljusspår genom arbetsområdets NV del N Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0003 Arbetsområdets SÖ del NV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0004 Röjningsröse 02, överkört och risbelamrat V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0005 Terrasskant 08 Ö Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0006 Röjningsröse 02 efter risplockning V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0006 Förundersökningsobjekt röjningsröse 02, 
överkört och risbelamrat 

ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0007 Terrasskant 08 VSV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0008 Terrasskant 08 ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0009 Arbetsbild, profilgrävning i röjningsröse 02  N Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0010 Arbetsbild: påbörjad maskingrävning i 
röjningsröse 02 

V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0011 Röjningsröse 02 profil, del av S Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0012 Röjningsröse 02 profil S Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0013 Schakt S02 genom terrass 08 ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0014 Schakt S02 genom terrass 08 ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0015 Schakt S02 genom terrass 08, N del NÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 

AC2020-068-Z 0016 Schakt S02 genom terrass 08, S del SÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-06-10 
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Bilaga 3. Vedartsanalys 

 

 
ProjektId 2523 

Härjedalen, Härjedalens kommun, Vemdalens socken, Vemdalens 

kyrkby 114:1, L2020:4169,  

Fossil åker 

 

 

KP 01, Röjningsröse 

 

Två små förkolnade fragment av bark och kvist av tall. Den senare för liten 

för datering 
Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Bark Tall* 

0,1 0,1 2 2 1 1 

*Ej tillvaratagen 

 

 

 

JP 01, Röjningsröse 
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Av de 20 fragmenten var merparten slitna och rundade. Fröet liksom 

kottefjällen obrända eller lätt svedda av eld. 
Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Frö* Kottefjäll, tall* Tall 

0,3 0,3 20 20 1 4 15 

*Ej tillvaratagna 

 

 

JP 02, Röjningsröse 

 

 

Provet bestod till övervägande del av obränt material. De fem fragmenten av 

förkolnad tall kom från delar av en stam 
Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Granbarr* Markvegetation* Tall 

0,1 0,1 11 11 1 5 5 

*Ej tillvaratagna 

 

 

JP 03, Terrass 

 

Endast ett av fragmenten var förkolnat. Resten var obränd markvegetation 

och rottrådar. 
Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Markvegetation* Tall 

0,1 0,1 9 9 8 1 

*Ej tillvarataget 
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Bilaga 4. 14C-analys 
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Bilaga 5. Objekttabell 

 
RAÄ L-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

L2020:4169 Fossil åker Beskrivning 

Lämningstyp  

Fossil åker 

Typ: röjningsröseområde 

Beskrivning av lämning  

Röjningsröseområde, 48x3 m (N-S), bestående av cirka tio 

röjningsrösen. Röjningsrösena är runda och ovala, 3,9-6,42,6-4,6 

m (olika riktningar) och 0,2-0,5 m h. Ett röjningsröse är avlångt, 

11,6×42,3-3,9 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h, av 0,1-0,3 m st 

stenar. 

I NV är två(?) röjningsrösen använda som stentipp. Stentippen är 

närmast oval, 12×4-7 m (N-S) och 0,8 m h, av 0,1-0,6 m st 

stenar. 

Antikvarisk bedömning och lämningens status 

Antikvarisk bedömning  

Fornlämning 

Antikvarisk kommentar  

- 

Grad av skada  

Åverkan 

Skadebeskrivning:  

Överkört av skogsmaskin. Belamrat med avverkningsavfall. 

Undersökningsstatus  

Nordöstra delen förundersökt år 2021. Inga fynd framkom. 

Träkolsprover för vedart och 14C analyserades.  

Läge och utbredning 

Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  

N  6925807.345521738 , E  441093.19573913043  

Mätmetod  

RTK , medelfel:  0.05  meter  

Registreringsunderlag  

Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   

Skala 1:10000 

Kommentar till inmätning  

Höjd över havet  

Min: 455 m, Max: 460 m  

Orientering  

– 

Övrig lämningsinformation 

Datum för senaste fältbesök  

2021-06-11 

Terräng kring lämning  

ÖSÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge) angränsande till 

f.d. åkermark. 

Vegetation på lämning  

Röjningsrösena är övermossade och beväxta med smågranar och 

lövsly. 

Tradition  

– 

Namn på lämning  

– 

Referenser 

Uppgiftslämnare eller muntlig källa  

– 

Skriftlig källa  

Fornlämning 
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Wennstedt Edvinger, Britta, 2020. Vemdalens kyrkby 114:1: 

arkeologisk utredning steg 1 inför en ny detaljplan inom 

Vemdalens socken, Bergs kommun, Jämtlands län. (AC-rapport 

2007.) Östersund. 

Wennstedt Edvinger, Britta, 2022. Fossil åker L2020:4169: 

arkeologisk förundersökning, Vemdalens kyrkby 114:1, 

Vemdalens socken, Härjedalen, Härjedalens kommun, Jämtlands 

län. (Rapport från Arkeologicentrum 2022:01.) Visby.  

Kartmaterial  

Kartarkiv:   

Rikets allmänna kartverks arkiv 

Karttyp:   

Ekonomiska kartan 

Kartakt:   

J141-17d4-5i-j77 (1974-1977) 

Kartarkiv:   

Lantmäterimyndigheternas arkiv 

Karttyp:   

Laga skifte 

Kartakt:   

Vemdalen 23-vem-17 (1899) 

Kommentar:   

Avsöndring och laga skifte 

Dokument och bilder 

Arkiverat material  

Inga dokument eller bilder finns.  

Publicerade versioner 

Publicerad 

Aktivitet 

Utförd av 

Nuvarande  

Kvalitetshöjning 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB 

2020-06-12 

Utredning utan KML-beslut 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB 
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Bilaga 6. Fotografier 

 
AC2020-068-Z-0001  AC2020-068-Z-0004 

 

 

 
   
AC2020-068-Z-0002  AC2020-068-Z-0005 

 

 

 

   
AC2020-068-Z-0003  AC2020-068-Z-0006 
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AC2020-068-Z-0007  AC2020-068-Z-0010 

 

 

 
   
AC2020-068-Z-0008  AC2020-068-Z-0011 

 

 

 
   
AC2020-068-Z-0009  AC2020-068-Z-0012 
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AC2020-068-Z-0013  AC2020-068-Z-0015 

 

 

 
   
AC2020-068-Z-0014  AC2020-068-Z-0016 
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