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Figur t. IJtredningsomr&de t fr&n nord-nordlst mot syd-sydudst. Fdngstgropsstement Adals-

Liden 36 dr placerat parallellt med ausatsen ouanjdr den branta sluttningen mot dluen.

Markerade med rdda pilar dr den ungefiirliga platsen for de fura fdng stgroparna som ing &r i
f&ngstgropssystemet och som berdrs au projektet. Den ena au dessahar nVligen, ochfelaktigt'

forsetts med hdgstubber pd uallen och i gropen.



Bakgrund
Infcir en ny kraftledning samt utbyggnad av befintlig kraftledning 6ver Fjillsj<iilven vid Forsndset
respektive Kilflmfln inom Adals-Lidens socken, Angermanland samt Solleftei kommun i
Vdsternorrlands lln, har AF-Industry AB letit genomftira en frivillig arkeologisk utredning steg r
som kulturhistoriskt planeringsunderlag fdr ldnssty'relsen inf<ir den kommande
milj6konsekvensbeskrir.ningen och tillstflndsprrivningen. ldnsmuseet Vdsternorrland genomf6rde
utredningen som omfattade byriL- och filtinventering.
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Figur z. IJtredningsomrddena omfattar fgra delomrfrden 6uer Fjdllsjddluen. uffedningsomr&det

1 och 2 samt 3 och 4ligger ca g respektiue t3 kilometer nordudst om Ndsdker'

Syffte och metod
En arkeologisk utredning har till sy{te att klarg6ra om fast fornldmning ber6rs av ett arbetsfdretag

(z kap. rr 5, srs rg88:gso, SFS zor3:6eo). Dlrmed har ftjreliggande utredning genomfiirts i s1'fte

att lokalisera och dokumentera tidigare ej registrerade fasta fornliimningar i kulturmili<ilagens

mening samt 6vriga kulturhistoriska ldmningar och annat som har betydelse vid bediimning av

omrldets kulturhistoriska karaktdr och kulturvdrde infdr ldnssty'relsens kommande handldggning

av drendet.

Utredningens genomfiirande
utredningen har omfattat momenten bFiinventering, fliltinventering samt antikvarisk

besiktning/kontroll i filt av tidigare klnda ldmningar inom utredningsomridet.

Byrdinuentering
Fdljande materialkategorier har gitts igenom som ett led i fiirberedelserna inf6r f[ltinventeringen

och f6r att samla material rrirande bedtimning av utredningsomridets karaktlr och kulturmiljci.
. registrerade kuiturhistoriska ldmningar i fuksantikvariedmbetets databas 6ver landets

fornminnesbestind (FMIS),
. registrerade kulturhistoriska ldmningar i Skogsst5nelsens databas (Kotten),



. en genomgangen av de a manna kartor, iildre historiska kartor och lantmiiteriakter i
Lantmdteriets karttjiinst (LVM) i ryftet att vinna kdnnedom om ett omrides karakt?ir under
historisk tid,

. Samebyarnas databas iiver markanviindning i samband med renniiring (IRENMARK)

granskas i syfte att uppskatta eventuella kulturlemningar som kan firekomma inorn ber<irda

omriden.
. L[nsst],relsens tipsregister
. I;linsst,'relsens presentation av virdefulla natur- och kulturmilj6er samt byggnadsminnen,
. Riksantikvariedmbetets presentation av v?irdefulla byggnadsminnen i bebyggelseregistret

(BBR),
. Riksantikvarieiimbetets databas dver riksintresseomrAden f<ir kulturmiljiivlrd (RIIC!IV), samt

. en genomghng av lsLnsmuseets topografiska diarium, kartarkit bildarkiv och bibliotek.

Figur 3. IJtredningsomrdde 2 taget frdn Wd-syduitst mot nord-norddst. Ungefiirlig platsfi)r

f&ngstgrop inu . nr . oo2 markerqd. med rdding .

Fiiltinuenteing
F tinventeringen genomfiirdes den 3 juni 2018. Den omfattade en systematisk

terringrekognoscering av alla f1'ra utredningsomriden diir bade fornl?imningar, 6wiga

knlturhistoriska l?imningar och andra kulturhistoriska spir efter verksamheter frin iildre tid

eftersiiktes. Ambitionsnivln ftir utredningen har varit att iterfinna kulturhistoriska liimningar med

synlig begr?insning ovan jord samt att lokalisera ytor och terriingldgen som kan antas rymma

limningar utan synlig begr?insning ovan jord. Fiir att uppt?icka det sistn?imnda har blde spade och

iordsond anviints.



Dokumentation
Pitrhffade ldmningar dokumenterades genom inm[tning med GPS med en noggrannhet som

beriiknades till +1o meter samt genom beskrivning enligt R..Au'i:s anvisningar. Diirefter
rapporterades de till FMIS. Nlgra ldmningar fotograferades med digitalkamera och fotona dr

bifogade i rapporten.

Rad nr Lemningstyp Antikvarisk beddmninE Utredningsomrade

Adals-Liden 35:1 Fengstgropssystem Fornlemning uo1

Tabell t. Tidigare inom utredningsomr&det registrerade htlturhistoriska ldmningar enligt FMIS.

Figur 4. Utredningsomrdde t och z. Inom UO t finnsfuraf&ngstgropar tillhdrande det tidigare

kinda och registreradef&ngstgropssystem Adats-Liden 36. Vid inuenteringstillfiillet zotS

registrerades en kojgrund och en kolbotten (oo7-oo8) inom uOt och en fdngstgrop (ooz) inom

UO z. Skala t:to ooo.



Figur 5. IJtredningsomr&de g och 4, Inga htlturliimningar uar kiinda eller registrerade inom UO

S eller IIO 4 innan inuenteingstiwllet zotS dd rester efrer en lada (oo9) och en auergiuen

g&rdstomt (oto-ot6) dokumenterades inom resptektiue omrdde. Skala t:tz ooo

Omr&desbeskrivning
Utredningsomrlde r lir en flack yta bestiende av havssediment, huvudsaHigen mjZila, rno och/eller

sand som iir bevdxt med en torr tallskog. Mellan denna flack yta och iilven iir en mycket brant

sluttning beviixt med sly i kraftledningsgatan odr blandskog utanfiir densamma.

Utredningsomrldet 2 bester av en serie strandterrasser uppbyggda av iilv-, havs- och

isdlvsavlagringar bestiende av sand, mo och/eller mjiila. Omridet innanfdr kraftledningsgatan ir
markbredd och beviixt med sly och enbuskar och utanfiir densamma av barrskog.

Utredningsomr&det 3 niirmast iilven [r en mycket brant sluttning bestlende av steniga till blockiga

isllvsavlagringar med vildwxen blandskog. Ytan me]lan branten och viigen iir kuperad odr bestlr

av steniga till blockiga isdlvsavlagringar som ir markbredd och beviixt med contortatall. Ytan

viister om vigen ir en kuperad tistsluttning av finkorniga havssediment som bestir av igenvlxande

betes- och ikermark bwlxt med blandskog. H6gre upp i terriingen er ston'uxen och fuktig

granskog.
Utredningsomradet 4 er genomgiende kuperat och brant sluttande uppflt mot 6ster. Ndrmast dlven

bestir marken av finkorniga havssediment och iir bevlxt med vilt vuxen blandskog. Diirefter bestflr

marken av igenv?ixande betes- och frl<ermark med inslag av jordbruksbebyggelse. H6gre upp i
terr?ingen bestflr marken av storblockig morhn bwiixt med barrskog.

Resultat
lnnan utredningen var delar av en fomliimning kiind inom utredningsomride 1, ffra fiingstgropar

som tillh6r ett f&ngstgropssystem (Adals-Liden 36) som totalt bestar av 16 fangstgropar.

projektet Skog och Historia som bedrevs av divarande SkogsvArdsstyrelsen inom Viistemorrlands

liin mellan 2001-2007 hm inte ber<irt utredningsomridet.

I Llinsstyrelsens databas 6ver tips och upplysningar om eventuella kulturl2imningar som inkommit

fran allmiinheten finns det inget som beriir utredningsomridet.

I liinsmuseets antikvarisk topografiska arkiv finns inga uppgifter eller rapporter 6ver negla

utredningar eller unders6kningar som iigt rum inom de lna utredningsomredena'

UtredningsomrAdena ligger inte inom nigot riksintresseomride ftir kulturmiljdvird. Inga andra

vdrdefulla natur- och kulturmiljiier eller kulturhistoriska byggnader eller byggnadsminnen finns

heller inom eller i niirheten av dessa. Utredningsomridena ligger idag inom Ohredahke samebys

vinterbetes land (decernber-mars). Di samerna under l6ng tid befunnits i Fjiillsjiiiilvens dalging



kunde man fiirviinta hitta liimningar efter denna kultur. Dock har inga liimningar hittats som med

siikerhet kan tillskrivas samisk markanviindning.

De tidigaste kartor som berdr utredningsomridet iir en storskifteskarta fran 1803 och tre lagaskiftes

kartor fran 1846 och 1847. Inga av dessa visar nigon bebyggelse inom nigra av de lra
utbredningsomridena. Det iir fiirst med den ekonomiska kartan fran 1971 som byggelse inom

utredningsomride 3 och 4 finns redovisade, se figur 5.

Under utredningens ging registrerades fyta ej tidigare kiinda eller registrerade lokaler med en eller

flera liimningar vardera. Ett av dessa (inv. nr. 002) iir en foml?imning och de andra tre 6wiga

kulturhistoriska lZimningar (se tabell 2 och bilaga 1)

Rae/tillfallet nr LAmningstyp Antikvarisk bediimning Utredningsomrlde

---/o02 Fangstgrop Fornlemning uo2

Adals-Liden 36/003-006 FAngstgropssystem Fornldmning uo1
--/oo7-oo8 Koia och kolbotten Ovrig kulturhistorisk ldmning uo1
---/oo9 Lada 6vrig kulturhistorisk lSmning uo3
---l010-016 Gerdstomt Ovrig kulturhistorisk lamning uo4

TabeII z. Resultat au den tarlnrhistoriska inuenteringen i de fura utredningsomr&dena zotS (se

iiuen bilaga t).

Fornliimningar ar skyddade enligt kultumiljdlagen (KML 2 kap. 11 $, SFS 1988:950) och ingrepp

i eller kring dern kriiver tillstind av liinsstyrelsen.

Ovrig kulturhistorisk ldtnning dr sidan som inte bediims utgiira fast fomliimning och iir siledes inte

skyddad av kulturmilj6lagen. De regleras av 30 $ i Skogsvardslagstiftningen frAn 2010 som

liireskriver att hiinsyn ska visas genternot liimningama i den utstriickning den pigiende

markanv?indningen inte avseviirt fiirsvaras (se nedan och skogsvdrdslagstiftning 2010).I vissa fall

kan de iindi beddmas som siirskilt inhessanta octr/eller bevarandeviirda och siirskilda villkor ftir

deras skydd kan formuleras av liinsstyrelsen.

Atgirdsliirslag
Mot bakgrund av utredningsomrAdets karakt?ir bed6ms kraftledningens pdverkan pi kulturmiljdn

som ringa. Diiremot finns flera enskilda objekt som dr sArbara Rir ingrepp. Vad giiller fomlZimningar

b6r liinsstyrelsen kontaktas i god tid fijre arbetets igangsiittande i syfte att tillhandahilla direktiv.

Vad giiller de 6wiga kulturhistoriska llimningama b6r man undvika dessa genom att anpassa

kraftledningens och tillfartsviigamas utformning i terriingen samt genom att uppriitta buffertzoner

kring enskilda objekt.
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FMIS Riksantikvarie[mbetets fornminnesinformationssystem. www.ftnis.raa.se
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LMV lantmdteriets historiska karftjiinst. www.Iantmateriet.se.
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Figr 6. Rest av lada samt igenvdxande

betes- och dlrermark tillhiirande den

6vergiwa gdrden som ligger inom

utredningsomrdde 4.
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Bilaga r. Beskrivningar

Rae -
lnv. nr. 002

Socken
Adats-Liden

Landskap
Angermanland

Kommun
Sollenee

Lan
Vastemorrland

Kartblad
19G 8-9 i-j Forsnaset

Fastighet:
Moflo 2:48

m.ti.h.
170-175

F6ngstgrop, rund, 3 m diam och 0,5 m d.j. Bottenplan,
rektanguler, 1x0,3 m (N-S). Kring kanten arvall, 1,$2 m broch
0,1-0,2 m h. Jordsond visardubbla markytor i vallen.

Orientering: I mitten av befintlig krafrledning.

Teneng: Morenas (0-V). skogsmark (kalhygge i

kraftledningsgatan).

Vegetation: Bevaxt med sly och enbuskar.

Skador: Gamla tryckskador, iiverkord av skogstraktor.

Antikvarisk besiKning: David Loeffer
2018-06-03

Fomlamning

Fengstgrop
A6/ren
Rund

N 7040707
E 585455

Raa --

lnv. nr. 007 och 008

Socken
Adals-Liden

Landskap
Angermanland

Kommun
Sollefre6

Len
Vestemorrland

Kartblad
19G 8-9 i-j Forsneiset

Fastighet:
Adals-Lidens Krange

12:2>

m.6.h.
'195

Omrade med skogsbrukslemningar, 45x20 m (NO-SV),

besteende av 1 koja och 1 kolbotten,

Koia, kvadratisk,5x5 m (NGSV) och 0,4 m h. Mitten upptas av

forsdnkning, kvadratisk,2x2 m (NO-SV) och 0,5 m dj. I SV sidan

ar iippning, I m br. Utanfiir N0 utsidan er grop, oval, 2x'1 m (NV-

S0) och 0,8 m dj. Utanfiir NV utsidan drgrop, oval,2xl m (NO-

SV) och 0,8 m dj.

12 m SV om kojan dr:

Kolbotten efter resmila, rund, '14 m diam och 0,2-0,3 m h, med

jamn yta. Kring kanten er 8 gropar, 1,5-6,5 m l, 1,5-2 m br och

0,4-0,8 m di.

Terang: PIan sandig moranmark. Skogsmark (tallskog)'

Vegetation: Kojan bevaxt med ett 20'tal tallar. Kolbotten bevaxt

med 60-tal tallar och ett 1o-tal bjorkar. Kolbotten belamrade med

ris och brete fren gallring.

Antikvarisk besiktning: David Loeffer
20'18-06-03

Ovrig kulturhistorisk
lemning

Omrade med

skogsbrukslemningar

Husgrund, historisk

tid
Kolning

Kolningslamning
Rund
Resmila

Koja:
N 7040030
E 585371

Kolbotten:
N 7040020
E 585352



Raii -
lnv. nr. 009

Socken
Adals-Liden

Landskap
Angermanland

Kommun
Solleftee

Ldn
Vdstemonland

Kartblad
19G 8-9 i-j Forsneset

Fastighet:
Sundmo 1 :19

m.d.h.
205

Lada, rest av, 6x5 m (NNo-SSV) och 0,3-1,2 m h, bestaende av
2{ varv timrade stockar, 0,1H,25 m diam. Ladan finns
redovisad Da en karta fran 1971.

Tenang: Plan morenmark. lgen vaxande betes- och akermark

samt skogsmark (blandskog).

Vegetation: Bevaxt kring kanten med en myckenhet av bjiirkar
och granar.

Referenser: 19G 8-9 i-i Forsneset ffin 1971

Antikvarisk besiKning: David Loefner 2018{m3

Ovrig kulturhistorisk
lamning

Husgrund, historisk

tid
Jordbruk

N 7044159
E 583131

Raa -
lnv. nr. 010-016

Socken
Adals-Liden

Landskap
Angermanland

Kommun
Sollefte6

Lan
Vdstemonland

Kartblad
19G 8-9 i-j Forsndset

Fastighet:
Moflo '10:2

m.6.h.
180-195

Gardstomt, 23Oxl70 m (NNV€SO), beste€nde av restema efter

1 timrade hus med spismursriise, 1 grund med spismursriise, 1

grund av betong, 'l grund av syllstockar, restema effe|I timrade

lada, restema efrer 1 timrade ladugerd och 1 iordkalla.
Tomten ar Overgiven och inlagd eftsr karta fran 1971.

Teneng: Svag till brant SV sluttande moranmark, stallvis stenig

till storblockig. lgen vaxande betes- och ekermark samt

skogsmark (blandskog).

Vegetation: Alla lamningsrester bevaxt med ban- och/eller

liivtred.

Referenser: Ekonomisk kartan 19G 8-9 i-j Forsneset ftan 1971

0'10 jordkeilla N 7M3907 E 584041

01 '1 timrad grund med spismursrdse N 7043922 E 584042

O 12 grund med spismursrose N 7043940 E 584038

0'13 rsst efter timrad lada N 7043969 E 584035

014 grund av betong N 7043953 E 584005

015 rest efter timrad ladugard N 7043965 E 584003

0'16 grund med syltstockar N 7043937 E 583986

Antikvarisk besiKning: David Loeffler20184643

Ovrig kulturhistorisk
lemning

Bytomugardstomt

Omradets mitt:

N 7043905
E 583956



Rad I Inom UO 1 dr 4 fengstgropar som tillhor fangstgropssystem J Fomlamning

Adals-Liden 36 | Adals-Liden 36 med totalt 16 fangstgropar:

| | Fangstgropssystem

Socken I N 7040513 E 585388 | Alg/ren

Adats-Liden I N 7040455 E 585431
N 7040429 E 585472 lN--

Landskap I N 7040402 E 585506 lE-
Angermanland

Teneng: Plan sandig moranmark. Skogsmark (awerkad och

Kommun I tallskog).

Solleflea
Antikvarisk besiKning: David Loeffer 2018-06{3

Len
Va$emonland

Kartblad
19G 8-9 i-j Forsneset

Fastighet:
Adals-Lidens Krange

3t76 och2i2

m.6.h.
190


