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Sammanfattning 

Arkeologicentrum AB har inför en ny detaljplan uppdragits av Bergs och Härje-

dalens miljö- och byggnämnd att utföra en arkeologisk utredning steg 1, byrå- och 

fältinventering, i planområdet som är beläget inom Vemdalens kyrkby i Härjedalens 

kommun, Jämtlands län. Utredningsområdet är fördelat på två delområden. Den 

sammanlagda arean är åtta hektar. Fältarbetet genomfördes i början av juni år 2020.   

 Utredningens syfte var att fastställa om fornlämningar eller andra kulturvärden 

finns i utredningsområdet. Före utredningen fanns inga av kulturmiljövården kända 

kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet. Efter denna utredning finns tre 

registrerade lämningar, en husgrund och två fossila åkrar. Lämningarna är införda i 

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister.  

Husgrunden bedöms som Övrig kulturhistorisk lämning och saknar fornläm-

ningsskydd. De två fossila åkrarna utgörs av röjningsröseområden. De bedöms vara 

fornlämningar, för vilka särskilda villkor gäller i 2 kap. kulturmiljölagen. Läns-

styrelsens tillstånd krävs för ingrepp i fornlämningarna.  

Det är länsstyrelsen som avgör behov och omfattning av tillkommande antikva-

riska åtgärder. Föreliggande rapport avslutas med åtgärdsförslag avseende skydds-

åtgärder och avseende fortsatt arkeologi enligt kulturmiljölagen 2 kap., om ingrepp 

i fornlämning inte kan undvikas.  
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Bakgrund och syfte 

Arkeologicentrum AB har i början av juni år 2020 genomfört en arkeologisk 

utredning inför en ny detaljplan i Vemdalen, Härjedalens kommun, Jämtlands 

län. Beställare av uppdraget är Bergs och Härjedalens miljö- och byggnämnd. 

Utredningen har genomförts utan föregående länsstyrelsebeslut enligt 

kulturmiljölagen (SFS 1988:950), det vill säga i form av en så kallad frivillig 

utredning. 

Syftet med föreliggande utredning är att fastställa om fornlämning berörs 

av det planerade arbetsföretaget. Utredningen ska kunna läggas till grund för 

såväl fortsatt planering som tillståndsprövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen.  

 

 

 

Utredningsområde 

Utredningsområdet utgörs av två delområden, här benämnda delområde A 

och delområde B (figur 1). Delområdenas areor är (A) 7,5 respektive (B) 0,5 

hektar, sammanlagt alltså åtta hektar. Den berörda fastigheten, 114:1, tillhör 

trakten Vemdalens kyrkby men utgjorde tidigare en egen trakt, Runnkvisttorp 

1:1. Vemdalens kyrkby är sockencentrum i Vemdalens socken, Härjedalens 

kommun och landskap, Jämtlands län, och återfinns på kartbladet 69E 2e NV. 

 

 

 

Områdesbeskrivning 

Utredningsområdet liggen inom Fjällregionen, angränsande till Dalarnas och 

Härjedalens näringsfattiga område, enligt den naturgeografiska regionindel-

ningen av Sverige. Gemensamt för delområdena är att båda är belägna väster 

om Norr-Veman, men att vattendrag saknas. Mellan de två delområdena 

finner man Bäckedalsbäcken som så småningom rinner ut i Sör-Veman.  

 

 

Delområde A 

Delområdet ligger i skogsmark i sydost-sluttning. Skogen är nyligen av-

verkad men enstaka björkar och tallar är kvarlämnade. Skomakargatan över-

tvärar delområdet i riktning NNV-SSÖ.  
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Figur 1. Utredningens två delområden A och B inom Vemdalens kyrkby, Härjedalens 
kommun, Jämtlands län. Skala 1:40 000. 
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Västra delen av delområdet övertväras av ett dike med avrinning mot SSÖ 

och av ett elljusspår belagt med grov sand. Torvjord och tjocka mårlager 

utmärker den västra delen av delområde A. Markskador i delområdet utgörs 

av skogsmaskinspår, kvarlämnat avverkningsavfall, bilväg och elljusspår. 

Vid vägen ligger dumphögar från anläggningsarbetena. I sydväst finns ett 

upplag med röjningsstenar från anläggningsarbeten för elljusspåret. 

 Östra delen av delområdet lutar i jämn sluttning mot öster och utgörs även 

det av skogsmark som är nyligen avverkad. Ett område med ung tallskog är 

kvarlämnat mitt i delområdet. Här finns även inslag av någon äldre gran och 

tall samt enstaka björkar. Marktäcket utgörs av mossor och bärris. En 

gångstig och en slinga av nämnda elljusspår övertvärar delområdets östra del. 

 

 

 
 
Figur 2. Delområde A, västra delen. Vy mot söder. Foto AC2020-024-Z-0004. 
 
 

 

Delområde B 

Delområde B återfinns i flack topografi i dalbottnen. Det avgränsas i väster 

av en stig och fyrhjulingsspår samt av Bäckedalsbäcken, i öster av Rundkvist-

vägen (NNÖ-SSV), som är belagd med asfalt. I norr löper en kraftled-

ningsgata (VNV-ÖSÖ).  
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Figur 3. Delområde A, södra delen. Vy mot sydost. Foto AC2020-024-Z-0007. 

 

 

 

 

 
 
Figur 4. Delområde B. Vy mot nord-nordost. Foto AC2020-024-Z-0002. 
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Markslaget i delområde B är skogsmark, nyligen avverkad. Omgivande 

skog utgörs av granskog med inslag av tall och björk.  Delområdet är beväxt 

med ett tiotal kvarlämnade tallar. Markvegetationen utgörs av gräs och bärris 

samt något lövsly. Markskador i delområdet utgörs av skogsmaskinspår och 

spår efter avstjälpning, troligen från närbelägna villaträdgårdar. 

 

 

 

Tidigare undersökningar  

Utredningsområdet är tidigare inventerat på fornminnen av Riksantikvarie-

ämbetets (RAÄ) fornminnesinventering. En förstagångsinventering genom-

fördes år 1974, men någon revideringsinventering hann inte genomföras i 

denna socken innan fornminnesinventeringen lades ned ett par år efter 

millennieskiftet (Jensen 1997:100 ff., RAÄ:s fornminnesregister 2020-06-

01).  

Fornminnesinventeringen år 1974 resulterade inte i registrering av 

fornlämningar i det nu aktuella utredningsområdet. Det kan delvis skyllas på 

metodiken, där systematisk fältinventering ännu inte var en given bestånds-

del.  

Ingen arkeologisk uppdragsverksamhet i form av förundersökningar eller 

undersökningar har bedrivits i det aktuella utredningsområdet (Jamtli 2020-

07-07, RAÄ:s Fornsök och VITALIS 2020-06-01). Arkeologicentrum AB 

har tidigare genomfört utredningar, exempelvis inför nya detaljplaner vid 

Vemdalsskalet och av en elanslutning mellan Björnbacka och Rodovålens 

vindpark (Wennstedt Edvinger 2008, 2013, 2015 och 2016). Inget av dessa 

arkeologiska fältinventeringsprojekt har berört det nu aktuella utrednings-

området. 

Jämtlands länsmuseum Jamtli genomförde år 2009 en specialinventering 

i Vemdalens socken (RAÄ:s Fornsök 2020-06-01). Projektet omfattade 

endast socknens nordvästligaste del. 

 Ingen Skog och historia-inventering av kulturminnen i skogsmark genom 

förutvarande Skogsvårdsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt har genomförts i 

de berörda delarna av Vemdalens socken (SH 2020-06-01).  

 

 

 

Fornlämningsmiljö 

Den aktuella delen av Vemdalen uppvisar få kulturhistoriska lämningar. Det 

torde huvudsakligen beror på utebliven fornminnesinventering. Arkeologiska 

utredningar i Vemdalen har resulterat i nyfynd av varierande karaktär. Inom 

en kilometer från utredningsområdet finns emellertid endast en registrerad 

kulturhistorisk lämning, ett röjningsröse (L1945:8890) med den antikvariska 

bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning. Röjningsröset registrerades vid 
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en arkeologisk utredning genomförd av Arkeologicentrum AB år 2016 

(Wennstedt Edvinger 2016).  

 På ännu större avstånd från 2020 års utredningsområde är fornläm-

ningsbeståndet varierat. Vanliga lämningstyper i socknen är fångstgropar, 

blästplatser och blästbrukslämningar. Förstagångsinventeringen år 1974 

fångade även upp platser i Vemdalens kyrkby med traditionsuppgifter 

(RAÄ:s Fornsök 2020-06-01). 

  

 

 

Genomförande 

Denna utredning är huvudsakligen genomförd med metodik som utvecklades 

vid RAÄ:s fornminnesinventering (1938–2002). Nya källmaterial och tekni-

ker har därefter tillkommit och fornlämningsbegreppet har förändrats. Vidare 

är denna utredning genomförd med avsevärt högre täckningsgrad 

(fältinventerad area per dagsverke om åtta timmar) än vad som var aktuellt 

vid RAÄ:s fornminnesinventering.  

 

 

Byråinventering  

Uppdraget har inletts med byråinventering av vanliga antikvariska käll-

material och databaser som underlag för kommande fältinventering. Följande 

källmaterial har excerperats: 

 

• RAÄ:s kulturmiljöregister (fornminnen och andra lämningar), 

• RAÄ:s söktjänster Kringla och Kulturmiljöbild, 

• hembygdslitteratur i Östersunds bibliotek,  

• Statens historiska museums fynddatabas (SHM), 

• Ortnamnsregistret (ISOF), 

• historiska kartor i Lantmäteriets karttjänst (LMA, Lantmäterimyndig-

heternas arkiv, LSA, Lantmäteristyrelsens arkiv och RAK, Rikets 

allmänna kartverks arkiv), 

• terrängskuggningsdata och historiska ortofoton hos Lantmäteriet, 

• Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartgenerator avseende 

jordartsdata och mineralrättigheter, 

• länsmuseets kart- och webbtjänster (Jamtli), 

• antikvariska rapporter i biblioteksdatabaser (VITALIS, LIBRIS), 

• Skogsstyrelsens Skog och historia-data, 

• länsstyrelsens karttjänster och geodata. 
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Fältinventering 

Fältinventering genomfördes 2020-06-05 under utmärkta besiktnings-

förhållanden, tidigt under växtsäsongen. Okulär besiktning har kompletterats 

med användning av jordsond. Täckningsgraden (fältinventerad area per 

dagsverke) var 13 hektar. 

Fornlämning utan synlig begränsning har eftersökts dels genom studier av 

jordartsfördelning och topografi, dels genom besiktning av markskador på 

grund av rotvältor, skogsmaskinspår, vägskärningar m.m.  

 

 

Dokumentation 

Fältdatafångst har skett med RAÄ:s app Fältreg. Inmätningarnas noggrannhet 

beräknas vara ± 7 meter.  

Lämningarna har redovisats med punkt respektive yta enligt RAÄ:s an-

visningar i handböcker (Olsson 2008a och 2008b, RAÄ Lämningstyplista 

2018). Ytor redovisas med skalenlig utbredning i plan.  

Ett urval av lämningar och översikter har fotograferats. Fotografierna är 

förtecknade i fotolista i bilaga 2 och återgivna i bilaga 4. De förvaras vid 

Arkeologicentrum. 

 

 

 

Resultat  

Under denna utredning har tre lämningar framkommit, en husgrund och två 

fossila åkrar (tabell 1, figur 5). Samtliga är belägna inom delområde A.  

 
Tabell 1. Kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet efter 2020 års utredning. 
Jfr karta i figur 5.  
 

RAÄ L-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

L2020:4167 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk 

lämning 

L2020:4168 Fossil åker, röjningsröseområde Fornlämning 

L2020:4169 Fossil åker, röjningsröseområde Fornlämning 

 

 

Husgrund, historisk tid L2020:4167 

Husgrunden L2020-4167 är en uthusgrund av oklar ålder men med element 

som pekar mot senare tid (figur 6). Husgrunden saknar såväl bevarandevärde 

som fornlämningsskydd. Den har den antikvariska bedömningen Övrig 

kulturhistorisk lämning (RAÄ Lämningstyplista 2018:34 f.).  
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Figur 5. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Kulturhistoriska lämningar i 
utredningsområdet efter 2020 års arkeologiska utredning: en husgrund (L2020: 
4167), och två fossila åkrar (L2020:4168-4169). Skala 1:10 000. 

 

 
 
Figur 6. Uthusgrunden L2020:4167, med eternitplattor, troligen från taket, 
uppställda mot högstubbar från avverkning. Foto AC2020-024-Z-0006. 
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Fossil åker (röjningsröseområde) L2020:4168 
och L2020:4169 

De två röjningsröseområdena har den antikvariska bedömningen Fornläm-

ning (RAÄ Lämningstyplista 2018:20 ff.). För dem gäller särskilda villkor i 

2 kap. kulturmiljölagen. Med till visshet gränsande sannolikhet hör de två  

röjningsröseområdena till en och samma äldre åkeryta, men vid registrering 

har de erhållit varsin identitet på grund av RAÄ:s anvisningar för registrering 

i fornminnesregistret (lämningar på större inbördes avstånd än 20 meter 

registreras under unika identiteter). 

 Det nordligare röjningsröseområdet (L2020:4168) består huvudsakligen 

av mindre röjningsrösen på små inbördes avstånd, belägna direkt på den före 

detta åkerytan. Åkerformerna talar för hackbruk och därför tämligen hög 

ålder.  

 Det sydligare röjningsröseområdet (L2020:4169) är mera svårbedömt. 

Det beror framför allt på att det är överlagrat av avverkningsavfall, men även 

på att röjningsrösena kan ha tillförts odlingssten i senare tid. Vid utgivningen 

av 1974 års ekonomiska karta var den före detta åkern nordväst om de två 

röjningsröseområdena tagen ur bruk. På 1960 års ortofoto förefaller den ännu 

varit i användning. Den redovisas som åker på 1899 års laga skifteskarta, men 

de två röjningsröseområdena sydost om åkern är inte redovisade (figur 7). 

 

 

 
 
Figur 7. 1899 års karta med den ännu på 1900-talet brukade åkern (inringad). 
Röjningsröseområdena sydost därom är inte redovisade. Utsnitt ur laga skifteskarta, 
skannad av Lantmäteriet. Ej skalenlig. 
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Figur 8. Det stora, in i sen tid använda röjningsröset inom den i övrigt ålderdomliga 
fossila åkern L2020:4168. Vy mot V. Foto AC2020-024-Z-0008. 

 

 

Röjningsrösena i det södra området, L2020:4169, är större än i det norra och 

möjligen har denna fornlämning i senare tid använts som stentipp från den 

befintliga, före detta åkern nordväst om de två röjningsröseområdena. Även 

inom det nordligare röjningsröseområdet L2020:4168 finns ett större röj-

ningsröse, väl synligt och vid avverkningen försett med omgivande hög-

stubbar (figur 8). Det är rimligt att anta att båda röjningsröseområdena är 

samtidiga, om än vissa röjningsrösen överlagrats av senare tiders odlings-

stenar, och att de hör till en tidigare fas i jordbrukets utveckling.  

 

 

 

Åtgärdsförslag 

Länsstyrelsen beslutar om ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av 

föreliggande utredningsresultat. Här föreslås följande. 

 

 

Särskilda hänsyn 

Om de två röjningsröseområdena kan undantas som naturmark och sparas i 

den fortsatta planeringen tillsammans med ett skyddsområde som läns-
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styrelsen anvisar, förslagsvis inte understigande 25 meter från ytterbegräns-

ningarna, kan röjningsrösena eventuellt kvarligga i planområdet. Skydds-

områdena bör i så fall inför anläggningsarbetena kompletteras med snitsling 

eller annan utmärkning i fält, beroende av avstånd till närmaste planerade 

markingrepp.  

  

 

Arkeologisk undersökning 

Om det inte går att undvika ingrepp i fornlämningarna tillståndsprövas ären-

det av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ge sådant tillstånd när fornlämningen 

medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornläm-

ningens betydelse (kulturmiljölagen 2 kap. 12 §).  

De fossila åkrar som inte kan undvikas bör bli föremål för arkeologisk 

undersökning. Bedömningen efter denna utredning är, att kartering av 

åkerformerna och datering av några enstaka röjningsrösen kan vara rimligt. 

Länsstyrelsen beslutar om undersökningens ambitionsnivå och omfattning 

med utgångspunkt från de planerade markingreppens utbredning och belä-

genhet.  

 

 

Arkeologisk utredning steg 2 

Motiv för arkeologisk utredning steg 2 (utredningsgrävning) saknas i detta 

utredningsområde. Inga indikationer på fornlämning utan synlig begränsning 

har framkommit i markskador i utredningsområdet. Topografin i delområde 

A erbjuder inga särskilt gynnsamma terränglägen för sådana. Terrängtypen i 

delområde B är på grund av närheten till ett vattendrag och den plana 

topografin mera gynnsam, även om delområdets ringa storlek talar emot 

fördjupad utredning. I avsaknad av indikationer på fornlämning utan synlig 

begränsning föreslås dock ingen arkeologisk utredning steg 2 i någotdera 

delområdet. 
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Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län. (Rapport från 

Arkeologicentrum 2016:03.) Östersund. 

 

 

Allmänna kartor och specialkartor 

Berggrundskarta – se Webbreferenser, nedan. 

Fastighetskartan. 2020. Raster. Metria, Gävle.  

Jordartskarta – se Webbreferenser, nedan. 

Mineralrättigheter – se Webbreferenser, nedan  

Terrängkartan. 2020. Vektor. Lantmäteriet. Gävle.  

Terrängskuggningskarta. 2020. Raster. Metria, Gävle. 
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Historiska kartor 
 

Rikets allmänna kartverks arkiv (RAK) 

 

Ekonomisk karta 

Bladnamn Vemdalen 

Årtal 1974 

Rak-id J141-17d4-5i-j77 

Årtal 1977 

 

Bladnamn Skorvdalsfjället 

Årtal 1974 

Rak-id J141-17e4-5a-b77 

Årtal 1977 

 

 

Generalstabskarta 

Bladnamn Hede 

Rak-id J242-77-1 

Årtal 1923 

 

 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) 

 

Aktbeteckning 23-vem-17 

Län Jämtlands län 

Kommun Härjedalen 

Datum 1899-09-12 

Åtgärd Avsöndring, laga skifte 

 

 

 

Webbreferenser 

DMS – Riksantikvarieämbetets söktjänst Det medeltida Sverige. 

http://dms.raa.se/cocoon/DMS/bebyggelse/sok.html, 2020-06-01. 

FMR – Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 

https://app.raa.se/open/fornsok/, 2020-06-01—2020-07-07. 

ISOF– Institutets för språk och folkminnen ortnamnsdatabas. Hwww.isof.se, 

2020-06-01. 

Jamtli – Avslutade uppdrag. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer? 

mid=1_U7nlzbfVforPcGmFD_trhv1C-s&ll=62.420538543914674 

%2C14.165576312499994&z=10, 2020-07-07. 

Kringla – Riksantikvarieämbetets samsöktjänst. www.kringla.nu/kringla, 

2020-03-03. 

LIBRIS – Kungliga Bibliotekets nationella bibliotekssystem, 

http://libris.kb.se, 2020-06-01—2020-07-07. 
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LMA – Lantmäteriets historiska karttjänst. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

www.lantmateriet.seU/ 2020-06-01—2020-07-07. 

LSA – Lantmäteriets historiska karttjänst. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

www.lantmateriet.seU/ 2020-06-01—2020-07-07. 

Länsstyrelsen – https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-

bo/kulturmiljoer.html, 2020-06-01—2020-07-07. 

Mineralrättigheter – https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-

mineralrattigheter.html, 2020-06-01. 

RAK – Lantmäteriets historiska karttjänst. Rikets allmänna kartverks arkiv. 

www.lantmateriet.seU/ 2020-06-01—2020-07-07. 

SGU – Sveriges geologiska undersöknings karttjänst. www.sgu.se/ 2020-06-

01. 

SH – Skog och historia. Skogsstyrelsens karttjänst Skogens källa. 

http://193.183.24.13/Geowebshare/default.asp/ 2020-06-01. 

SHM – Statens historiska museums översiktsdatabas. www.historiska.se, 

2020-06-01. 

VITALIS – Vitterhetsakademiens bibliotekssystem, http://vitalis.raa.se/F, 

2020-06-01—2020-07-07. 
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Bilaga 1. Administrativa och 
tekniska uppgifter 

Uppdrag 

Arkeologisk utredning steg 1 utan KML-beslut, Vemdalens kyrkby, Härje-

dalens kommun, Jämtlands län 

 
Diarie- och projektnummer   

Arkeologicentrums P-nr: P2020-024-Z Vemdalen 

Arkeologicentrums rapportnr: ACR2007 

Uppdragsnr i RAÄ:s KMR: 202000730 

 
Uppdragsgivare 

Bergs och Härjedalens miljö- och byggnämnd, mob@berg.se 
 

Utförare 

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

Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger 

 
Projekttid och täckningsgrad 

Fältarbete 2020-06-05, 0,6 dvn 

Täckningsgrad: 13 hektar 

 

Belägenhet 

Län: Jämtland 

Landskap: Härjedalen 

Kommun: Härjedalen 

Socken: Vemdalen 

Fastighet: Vemdalens kyrkby 114:1  

Kartblad: 69E 2e NV 

 

Utredningsområde 

Yta utredningsområde: 8 hektar 

Höjd över havet: 440-480 meter 

SV-koordinat, delområde A: N6925750 E440890 

SV-koordinat, delområde B: N6925785 E441325 

 

Kartreferens 

SWEREF 99 TM, RH 2000 

 

Kartering 

Programvara: QGIS 3.10.3 
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Fynd 

Inga fynd har tillvaratagits. 

 

Arkivmaterial 

Inget arkivmaterial har producerats. GIS-data är tillgängliga via RAÄ:s hem-

sida. 

 

Fotografier 

Digitala fotografier (bilaga 2 och bilaga 4) är återgivna i denna rapport och 

förvaras vid Arkeologicentrum. 
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Bilaga 2. Fotolista 

ID-nr Bild-
nr 

Motiv Riktn 
mot 

Fotograf Datum 

AC2020-024-Z 0001 Väg i delområde B, planerad mark V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0002 

Delområde B, nyligen avverkat 

NNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0003 

Utgår  

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0004 Delområde A, V delen S Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0005 Delområde A, N delen Ö Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0006 Husgrund L2020:4167 V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0007 Delområde A, S delen SÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0008 Största röjningsröset (sentida) inom 
fossil åker L2020:4168 

V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0009 Utgår SÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 

AC2020-024-Z 0010 Väg mot damm i delområde A, S delen SÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2020-06-05 



Arkeologicentrum AB 

 

18 

 

  



Arkeologicentrum AB 

 

19 

 

Bilaga 3. Beskrivningar 

 

L2020:4167 Husgrund, historisk tid 
   
Övrig kulturhistorisk lämning 
Publicerad av Arkeologicentrum i Skandinavien AB: 2020-06-06  
 
Beskrivning 
Lämningstyp  
Husgrund, historisk tid 
Verksamhet: skogsbruk 
Beskrivning av lämning  
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. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Övrig kulturhistorisk lämning 
Antikvarisk kommentar  
– 
Grad av skada  
Ej skadad 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6926017.813967 , E  440956.500114  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-06-05 
Terräng kring lämning  
Ö-sluttande sandig moränmark. Skogsmark (hygge). 
Vegetation på lämning  
Beväxt med smågranar och lövsly. Omges av tre högstubbar. 
Tradition  
– 
Namn på lämning  
– 
Referenser 
Uppgiftslämnare eller muntlig källa  
– 
Skriftlig källa  
– 
Kartmaterial  
– 
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L2020:4168 Fossil åker 
   
Fornlämning 
Publicerad av Arkeologicentrum i Skandinavien AB: 2020-06-12  
 
Beskrivning 
Lämningstyp  
Fossil åker 
Typ: röjningsröseområde 
Beskrivning av lämning  
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 röjningsrösen 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.  
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Antikvarisk kommentar  
Inslag av sentida karaktär förekommer men åkerformerna är huvudsakligen ålderdomliga och röjningsrösena 
är belägna direkt på odlingsytan. Vid laga skifte år 1899 låg den aktuella fossila åkern utanför och Ö om då 
brukad åkermark inom fastigheten, men ursprungligen torde den i sen tid brukade åkerytan V om 
röjningsröseområdet ha tillhört samma åker. Av okänd anledning har den Ö delen inte röjts från odlingshinder 
och brukats in i 1900-talet, såsom den V delen, utan kvarligger tämligen opåverkad från ett äldre skede. Ett 
av röjningsrösena förefaller emellertid ha använts som stentipp för den V åkern in i senare tid, dock inte efter 
1970-talet enligt ekonomiska kartan. 
Grad av skada  
Ringa åverkan 
Skadebeskrivning:  
Avverkat strax före registreringstillfället. Ställvis överlagrat av avverkningsavfall. Vissa körskador. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925904.401407334 , E  441097.7877858667  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Laserdata . Noggrannhet på underlag:   
Punkttäthet 0,5-1 punkt/m2 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-06-05 
Terräng kring lämning  
Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge), i V angränsande till f.d. åkermark. 
Vegetation på lämning  
Det meterhöga röjningsröset omges av högstubbar. 
Tradition  
– 
Namn på lämning  
– 
Referenser 
Uppgiftslämnare eller muntlig källa  
– 
Skriftlig källa  
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– 
Kartmaterial  
Kartarkiv:   
Rikets allmänna kartverks arkiv 
Karttyp:   
Ekonomiska kartan 
Kartakt:   
Vemdalen J141-17d4-5i-j77 (1974-1977) 
Kartarkiv:   
Lantmäterimyndigheternas arkiv 
Karttyp:   
Laga skifte 
Kartakt:   
Vemdalen 23-vem-17 (1899) 
Kommentar:   
Avsöndring och laga skifte 
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L2020:4169 Fossil åker 
 
Fornlämning 
Publicerad av Arkeologicentrum i Skandinavien AB: 2020-06-12  
Län 
Jämtland 
Kommun 
Härjedalen 
Landskap 
Härjedalen 
Socken 
Vemdalen 
Beskrivning 
Lämningstyp  
Fossil åker 
Typ: röjningsröseområde 
Beskrivning av lämning  
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. 
Antikvarisk bedömning och lämningens status 
Antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Rekommendation för antikvarisk bedömning  
Fornlämning 
Antikvarisk kommentar  
Torde sammanhöra med fossil åker i N (L2020:4168) men har en mer påtaglig sentida 
påverkan i form av det dominerande, 12 m l röjningsröset, som troligen använts som 
stentipp för den ännu på 1970-talet brukade åkern utanför och V om röjningsröseområdet. 
Området är svårbesiktigat på grund av skogsbruksskador. Ytterligare röjningsrösen kan 
finnas i närheten. 
Grad av skada  
Åverkan 
Skadebeskrivning:  
Överkört av skogsmaskin. Belamrat med avverkningsavfall. 
Undersökningsstatus  
Ej undersökt 
Läge och utbredning 
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)  
N  6925814.951951624 , E  441089.892950875  
Mätmetod  
GPS , medelfel:  7.0  meter  
Registreringsunderlag  
Fastighetskartan/utskrivet ortofoto . Noggrannhet på underlag:   
Skala 1:10000 
Kommentar till inmätning  
Något osäker utbredning på grund av skogsbruksskador. 
Höjd över havet  
Orientering  
– 
Övrig lämningsinformation 
Datum för senaste fältbesök  
2020-06-05 
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 
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Uppgiftslämnare eller muntlig källa  
– 
Skriftlig källa  
– 
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 
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Bilaga 4. Fotografier 

 
AC2020-024-Z-0001  AC2020-024-Z-0005 

 

 

 
   
AC2020-024-Z-0002  AC2020-024-Z-0006 

 

 

 
   
AC2020-024-Z-0004  AC2020-024-Z-0007 
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AC2020-024-Z-0008  AC2020-024-Z-0010 
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