
Lars Gerre och Lillemor OlssonKulturhistoriska rapporter 45
ISSN 1652-1897KULTUR

KOOPERATIV

RIO

A
R

K
E

O
L
O

G
I

V
in

dp
ar

k 
U

lv
at

or
p 

 –
 a

rk
eo

lo
gi

sk
 u

tr
ed

ni
ng

 
oc

h 
na

tu
rv

är
de

sb
ed

öm
ni

ng



-9000

-4200

-2300

-1800

-1100

-500

1

400

1000

-6000

-3300

600

800

-7700

-9000

-6000

-4200

-2300

-3000

-2000

1500

Mesolitikum

Tidigmesolitikum

Senmesolitikum

Neolitikum

Tidigneolitikum

Senneolitikum

Bronsålder

Äldre bronsålder

Yngre 
bronsålder

Mellanneolitikum

Järnålder

Yngre
järnålder

Äldre järnålder

Romersk 
järnålder

Folkvandringstid

Vikingatid

Hensbacka

Sandarna

Lihult

Trattbägarkultur

Grop-
keramisk
kultur

Båtyxkultur

Förromersk 
järnålder

Vendeltid

Medeltid

Period Kultur

i

ii 

a

b

© björn schagerström



Vindpark Ulvatorp
– arkeologisk utredning och 
naturvärdesbedömning

Lars Gerre och Lillemor Olsson



Vindpark  Ulvatorp 
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning
Kulturhistorisk rapport 45
© Rio Kulturkooperativ 2009

Fastighet: Hult 1:2 2:2, Stora Råred 1:18, 1:20, Sällstorps-Svenstorp 1:8, 3:2 m. fl. Ulvatorp
2:2, 2:4, 4:4 m. fl.
Ek. karta: 6B0i och 6BOj
Belägenhet i Rt-90 2,5 gon V: Norr 6353,336 m, Öst 1294,939 m
Höjd över havet: 125-150 meter
Beställare: Gothia Airtricity Vind AB, Järnringen 2, Box 205, 433 24 Partille
Projektnummer: 0924
Projektansvarig: Petra Rudd
Fältansvarig: Lillemor Olsson
Övrig personal: Lars Gerre, Magnus von der Luft, Maria Magnusson, Karin Olsson och Stig 
Swedberg
För personalens meriter hänvisas till Rio Kulturkooperativs hemsida.
Fältarbetstid: 2008-10-28 - 2008-12-06 och 2009-03-12 – 2009-03-31

Arkiv: Rio Kulturkooperativ
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen.
Omslagsbild: Sällstorp 26, skvaltkvarnar och bäck mot sydost
Orienteringskarta: Framställd av Rio Kulturkooperativ med data från Map Maker, FMIS samt 
Länsstyrelsen i Halland.
Topografisk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av beställaren. 
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Rio Kulturkooperativ.
Redigering och layout: Optimal Press
Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund
ISSN 1652-1897

Sökord: Vindkraft, gränsmärke, utmark, fåglar, Ulvatorp, Halland

Rio Kulturkooperativ
Ekelidsvägen 5
457 40 FJÄLLBACKA
www.riokultur.se
rio@riokultur.se



Innehåll
 5.  Sammanfattning
 6. Inledning och syfte
 6. Metod
 9. Utredningsområdet
 9.  Naturmiljö
 10.  Kulturmiljö
 13.  Resultat Naturmiljö
 13. Resultat Kulturmiljö
 15. Antikvarisk bedömning och naturvärdesbedöming
 22. Källor
 23. Bilagor
  1. Lämningar



Ill. 1. Karta över utredningsområdet med 40 dB-kurvan.
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Sammanfattning
Med anledning av planerad vindkraftsutbygg-
nad har Rio Kulturkooperativ utfört en kultur-
miljöutredning och naturvärdesbedömning 
inom ett område vid Ulvatorp öster om Ved-
dige, Varbergs kommun. Inom och i anslutning 
till området finns ett flertal områden med höga 
naturvärden. Denna rapport omfattar invente-
ring av verksplatser och föreslagna vägar.
För att inte projektet ska få för stor inverkan på 
natur- och kulturvärden krävs att verksplatser  
och föreslagna vägar justeras med hänsyn till 
dessa miljöer och till i området förekommande 
känsliga fågelarter.
 Flera kulturlämningar fanns registrerade i 
området vid utredningens början. Utredningen 
resulterade i att tolv gränsmärken, en stenbro 
och sju stenmurar registrerades. Av de nyre-
gistrerade lämningarna bedömdes 17 som 
övriga kulturhistoriska lämningar medan reste-
rande tre bedömdes som fasta fornlämningar.
De nya lämningar som framkom utgör inget hin-
der för den planerade exploateringen. Hänsyn 
bör dock visas genom att verksplaceringar och 
föreslagna vägar justeras så att lämningarna 
kan kvarligga på plats. Upplevelsen av land-
skapet kring kulturmiljön vid skvaltkvarnarna 
nordväst om Brattås kommer med nuvarande 
föreslagen vägsträckning att påverkas nega-
tivt. 

Vindpark Ulvatorp
– arkeologisk utredning och 
naturvärdesbedömning
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Inledning och Syfte
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Gothia 
Airtricity Vind utfört en arkeologisk utredning
och naturvärdesbedömning inför deras pla-
nerade vindkraftutbyggnad i Ulvatorp beläget 
inom Sällstorps och Grimmareds socknar i 
Varbergs kommun, Hallands län. I rapporten 
presenteras de resultat som framkommit vid 
fältinventering, kart- och arkivstudier.
 Syftet med utredningen var att utreda före-
komsten av okända fornlämningar och kultur-
historiska lämningar inom utredningsområdet, 
ill 1. Utredningen syftade dessutom till att ut-
föra en översiktlig biologisk inventering med 
bedömning av naturvärden inom utrednings-
området.

Metod
Utredningen har bedrivits i form av arkivstu-
dier och fältinventering. Fältinventeringen har 
genomförts i två faser. Den första fasen om-
fattade utredning av verksplatserna, samt en 
bedömning av områdets ornitologiska värden. 

Under den andra fasen utreddes föreslagna 
vägsträckningar. 
 Som utredningsområde definieras ett områ-
de på cirka 100 meters diameter vid planerad 
verksplacering, och en korridor på cirka 40 me-
ter längs planerad vägsträckning, ill 2.
 I några fall har även alternativa vägsträck-
ningar och verksplatser utretts. Längs de be-
fintliga bilvägar som leder in i området har en-
dast okulär besiktning från bil utförts.
 Utöver detta har en genomgång av doku-
menterade värden samt översiktlig besiktning 
skett av området innanför och i anslutning till 
den beräknade 40 dB-kurvan.
 Tidigare dokumenterat material om naturvär-
den har studerats. En bedömning av områdets 
värden för fågellivet har utförts genom studier 
av befintligt material, intervju och fältbesök för 
att bedöma miljöer. Eventuella observationer av 
fladdermöss har kontrollerats på Artportalen, 
men i övrigt har områdets fauna inte utretts. 
 Vid utredningen inventerades hela utrednings-
området, som definierats ovan, av arkeologerna 

Ill. 2. De intensivt inventerade ytorna samt det översiktligt bedömda området.
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Magnus von der Luft, Karin Olsson, Lillemor 
Olsson och Stig Swedberg. Bedömning av na-
turvärden har utförts av biologerna Lars Gerre 
och Maria Magnusson. En översiktlig genom-
gång av äldre kartmaterial har utförts av Lil-
lemor Olsson. Bedömningen av ornitologiska 
värden har gjorts av Lars Gerre.
 Objekt och områden med fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar fotodokumentera-
des, beskrevs och mättes in med GPS, liksom 
platser med naturvärden. Vid utredningen gavs 
de framkomna lämningarna nummer 0840:1-7 
och 0924:1-13 i Rio Kulturkooperativs data-
bas. Lämningarna har rapporterats till FMIS. 
Rio Kulturkooperativ 0840:1-7 benämns idag i 
FMIS som Sällstorp 63-68 och Grimmared 145 
och Rio Kulturkooperativ 0924:1-13 som Säll-
storp 69-78 och Veddige 327-329. 

Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av ett höglänt barr-
skogsområde på höjderna mellan Viskans och 
Skuttrans dalgångar, vid Ulvatorp öster om 
Veddige. Området är i huvudsak beläget inom 
Sällstorp och Grimmared socknar, ill 2.

Naturmiljö
Det aktuella området domineras idag av barr-
skogsklädda höjder med fuktstråk och mindre 
myrmarksområden i sänkorna, ill 3 och 4. Det 
ligger även några mindre sjöar inom utred-
ningsområdet. Skogarna präglas av modernt 
skogsbruk och till stora delar består skogsbe-
stånden av yngre skog.
 Söder om området ligger de öppna kultur-
markerna i Skuttrans dalgång. I kantzonen 
mellan bergsområdet och odlingsmarken finns 
sluttningar och branter som domineras av löv-
skog, framförallt av ek. Även längre västerut, 
kring Lilla Råred, sticker till större delen löv-
skogsklädda restberg upp över dalbotten med 
dess flacka sediment av glaciallera. Bergen 
höjer sig här cirka 50 meter över dalbotten. Vid 
och sydost om Brattås höjer sig berget brant 
till cirka 90 meter över dalbotten. På ett fler-
tal platser finns mer eller mindre lodräta klipp-
branter med exponering åt syd och sydväst. I 
dalgångarna bedrivs ett aktivt jordbruk.

 Branterna och restbergen med omgivningar, 
tillsammans med ett våtmarksområde i om-
rådets västra del ingår som objekt nr 116, 
Ulvatorp-Mälltorp, i kommunens naturvårds-
program. Den branta sydvästsluttningen på 
Brattås finns med som objekt 117. Båda om-
rådena har klass 1.
 I branterna finns på flera håll en rik flora och 
ett artrikt fågelliv med några häckande känsliga 
fågelarter. Där finns också flera nyckelbiotoper 
och naturvärdesområden som är registrerade 
hos Skogsstyrelsen, Naturvårdsprogram för 
Varbergs kommun.
 Våtmarkerna inom utredningsområdet är re-
lativt små och av blandmyrskaraktär med både 
kärr- och mosselement och omges av sump-
skogsområden med barr- och lövträd. Våtmar-
ker är viktiga biotoper, både som näringsfällor 
av främst kväve, och som livsmiljö för många 
växt- och djursamhällen. Våtmarkens växt- och 
djurliv kan påverkas negativt om man till exem-
pel genom anläggning av väg ändrar de hydro-
logiska förhållandena.
 Flera mindre områden med sumpskog, i 
framförallt områdets norra och östra delar, 
är registrerade hos Skogsstyrelsen, Skogens 
pärlor. Det finns även flera registrerade objekt 
från Våtmarksinventeringen i områdets cen-
trala delar.
 Göteborgsmoränen, en markerad ändmorän, 
som mest cirka 200 meter bred, sträcker sig 
igenom områdets centrala delar i ungefär nord-
väst-sydostlig riktning. Den har ett högt geove-
tenskapligt värde och finns med som ett klass 
1-objekt i kommunens naturvårdsprogram: 124 
Göteborgsmoränen mellan Långås och Vägryd. 
Den bör enligt naturvårdprogrammet skyddas 
från all täktverksamhet. 
 I östra delen av området ligger Stora Värsjö, 
en näringsfattig sjö som till största delen om-
ges av äldre barrskog. Sjön och Värsjöbäcken 
väster om sjön är med som objekt 125, klass 
3, i naturvårdsprogrammet. Vid sjön häckar 
storlom och fiskgjuse. Vid bäcken finns en 
större nyckelbiotop och strax norr därom ett 
naturvärdesområde.
 Vid gården Vadkärr, objekt 122 i kommu-
nens naturvårdsprogram, som ligger i norra 
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delen av området finns en botaniskt artrik 
och värdefull betesmark som delvis är Natura 
2000-område och riksintresse för naturvården. 
I bevarandeplanen kan man läsa att Vadkärr 
även har höga kulturhistoriska värden, Natura 
2000 Halland, Bevarandeplan för Vadkärr och 
Områden av riksintresse för naturvård i Hal-
lands län.
 Hela området ingår i ett vidare landskap som 
enligt kommunens översiktsplan är klassat 
som stort opåverkat område enligt MB 3:2. 
 Större delen av området där vindparken pla-
neras ingår även i riktlinjeområde 13, Eksjö-
området, i kommunens översiktsplan och be-
skrivs som ett orört skogs- och sjöområde av 
stort värde för det rörliga friluftslivet. 
Kring alla de större sjöarna gäller strandskydd 
med 100 meter, Varbergs kommun, ÖP 2000.
 Hallandsleden passerar genom den södra 
delen av området.
 Utpekat riksintresse för naturvård finns cirka 
två kilometer öster om närmaste verk i områ-
det Valasjön och Fävren med omgivningar.
 Området är ett geomorfologiskt intressant, 
naturskönt sprickdalslandskap med kultur-
marker och lövskogar. Lövskogarna har delvis 
en rik flora. Fävren har en rik häckfågel- och 
fiskfauna och utnyttjas även som rastplats av 
änder, svanar och vadare. Lom, fiskgjuse och 
häger är fåglar som kan ses fiska i sjöarna. 
Branterna på västra sidan av Valasjön skyd-
das i ett fågelskyddsområde med känsliga 
häckande fågelarter. Fågelskyddsområdet 
ligger knappt fyra kilometer från närmaste 
verk.
 Viskans dalgång med Dran och Veselången 
med omgivningar är även det riksintresse för 
naturvård och ligger drygt två kilometer från 
närmaste verk. Det består av öppna kulturmar-
ker med delvis botaniskt värdefulla fuktängar. 
Veselången är en viktig rast- och övervintrings-
plats för gäss, svanar och änder. I synnerhet 
för sångsvan och sädgås. Vintertid finns mycket 
rovfågel i området och bland annat kungs- och 
havsörn ses regelbundet. Under häckningstid 
utnyttjas området av bland annat fiskgjuse och 
häger, Områden av riksintresse för naturvård i 
Hallands län.

Kulturmiljö 
Utredningsområdet är högt beläget och ligger 
i huvudsak inom vad som idag är skogsmark, 
nära odlingsbygd. Historiska kartor visar att 
området kan räknas till gårdarnas utmark. 
Historiskt har såväl skog, vattenkraft som myr-
marker varit en viktig resurs.
 De kända fornlämningarna gör att utred-
ningsområdet kan beskrivas som ett område 
med lång kontinuitet av mänskligt brukande. I 
dalgången söder om området finns till exempel 
lämningar i form av flera förhistoriska boplat-
ser. Dessa tillsammans med en fyndplats för 
en skafthålsyxa inom utredningsområdet och 
historiska utmarksområden visar på en lång 
nyttjandeperiod. Utmarken var genom arbets-
insats en källa till ekonomiskt välstånd för de 
som utnyttjade dess olika resurser. I vilken ut-
sträckning det nu aktuella undersökningsom-
rådet har brukats vet vi inte.
 De kulturlämningar som var registrerade före 
utredningens början utgörs framför allt av histo-
riska lämningar, så som kvarnlämningar, Säll-
storp 26, två torplämningar, Sällstorp 51 och 
53, en offerkälla, Sällstorp 12, en fyndplats 
för silvermynt, Sällstorp 17, och ett gränsröse, 
Sällstorp 25, ill 5. En förhistorisk indikation är 
sedan tidigare registrerad inom utredningsom-
rådet och utgörs av en fyndplats för en skaft-
hålsyxa, Sällstorp 48. Skvaltkvarnarna var ur-
sprungligen 14 till antalet och omnämns första 
gången 1696 och har varit i bruk ända fram till 
1920-talet. De sju som idag återstår är i rela-
tivt gott skick. 
 I anslutning till områdets södra del, längs 
Skuttrans dalgång, har tidigare registrerats ett 
tiotal torplämningar, någon enstaka stensätt-
ning, en stenåldersboplats, och en fyndplats 
för flintverktyg. Här finns även registrerat en 
plats med namn: Märkedals skåra, Sällstorp 
49.
 Området är historiskt mycket intressant då 
det tidigare utgjorde gräns mellan Sverige och 
Danmark. Märkedals skåra har bland annat ut-
gjort del i denna gräns. De många torplämning-
arna i utredningsområdets närhet vittnar ock-
så om att det utgjort ett viktigt resursområde. 
Bland annat har flera av mossarna i området 
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Ill. 6. Vy över östra delen av området med skvaltkvarnar, Sällstorp 26. Fotografi mot nordost.
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använts som torvtäkter och är tydligt utsatta 
på skifteskartorna.

Arkivhandlingar
En översiktlig genomgång av äldre kartmate-
rial över fastigheternas utmarker har gjorts. De 
kartor som delvis visar utmarken för det ak-
tuella utredningsområdet är laga skifte 1835 
över Vägryds by, Grimmared socken samt laga 
skifte 1848 över Ulvatorp nr 1-4 och laga skifte 
1859 över Svenstorp nr 1-3, Sällstorp socken. 
Till kartorna finns även skriftliga handlingar.

Resultat Naturmiljö
Här följer en allmän beskrivning av resulta-
ten från naturvärdesbedömningen. För en de-
taljerad beskrivning av möjliga konflikter, se 
Antikvarisk bedömning nedan. 
 De flesta av de planerade verksplatserna är 
belägna i miljöer utan specifikt höga naturvär-
den. Till stora delar består utredningsområdet 
av skogar präglade av ett konventionellt skogs-
bruk.
 De planerade vägarna går till större delen ge-
nom miljöer utan höga naturvärden men några 
sträckor går genom äldre skog med vissa na-
turvärden. Sumpskogar, nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt registrerade hos Skogssty-
relsen berörs inte direkt av verksplatser. Inte 
heller registrerade objekt från Våtmarksinven-
teringen berörs av verksplatser.
 Dock berörs några objekt från Våtmarksin-
venteringen och i mindre grad några registre-
rade sumpskogar av planerade vägdragningar.
Inga verksplatser eller planerade vägdragning-
ar är belägna inom strandskyddat område.
 Flera verksplatser, nr 1, 2, 6 och 9, ligger 
nära eller på gränsen till Göteborgsmoränen 
som går igenom området. En verksplats, nr 
10, ligger direkt på moränen. Kortare delar av 
planerade vägsträckor ligger också på denna 
ändmorän. 
 De sydvästligaste verksplatserna, nr 3, 8, 
12 och 16, ligger cirka 100 till 800 meter 
från de värdefulla naturområdena Brattås och 
Ulvatorp-Mälltorp, objekt 117 respektive 116 
i kommunens naturvårdsprogram. Den plane-
rade tillfartsvägen från väster, förbi Dala, och 

ny väg upp till Brattås går igenom objekt 116. 
Tillfartsvägen från nordväst, förbi Vadkärr, går 
genom en betesmark med en rik och ovanlig 
växt- och svampflora. 
 Tranor häckar i området. Vid Kroksjö och 
Stora Värsjö i östra delen finns häckande stor-
lom och fiskgjuse. Fiskgjusar har observerats 
passera huvudsakligen åt sydväst genom den 
södra delen av området på väg till och från 
fiskeplatser. Andra mer känsliga arter som 
häckar i området är tjäder och orre, och det 
finns några kända tjäderlekplatser. Nattskärra 
spelar regelbundet runt mossarna i områdets 
östra delar. Sparvuggla häckar regelbundet 
med något par i den östra delen.
 I Skuttrans dalgång ses ibland övervintrande 
kungs- och havsörn. 
Enligt Artportalen finns inga inrapporterade 
fynd av fladdermöss i området under åren 
2005-2008.
 Den sydligaste verksplaceringen, nr 12, lig-
ger cirka 20 meter från Hallandsleden som är 
av intresse för friluftslivet. 

Resultat Kulturmiljö
I detta avsnitt presenteras resultatet av den 
arkeologiska utredningen. För en specifik be-
skrivning av varje enskild lämning hänvisas 
till bilagorna. En samlad redovisning av utred-
ningsresultatet finns på karta, ill 7.
 Under utredningens första fas registrerades 
sju lämningar inom utredningsområde Ulvatorp. 
Dessa utgjordes samtliga av gränsmärken och 
har i FMIS erhållit benämningarna Sällstorp 63-
68 och Grimmared 145. Av dessa hade sex tyd-
lig visarsten, Sällstorp 63-67 och Grimmared 
145. Ett gränsmärke, Sällstorp 68, var skadat 
och utrasat. Sex av gränsmärkena kan sägas 
vara relativt intakta. Sällstorp 68 bestod av 
fem utrasade stenar utan tydlig visarsten. Mär-
kena Sällstorp 64, 65, 68 och Grimmared 145 
ligger i befintliga gränser. Sällstorp 63 marke-
rar gränsen mellan Stora Råred 1:18 och Säll-
storp-Svenstorp 1:8 och är belägen 40 meter 
sydost om verksplats 6. Sällstorp 65 markerar 
gränsen mellan Sällstorp-Svenstorp 1:8 och 
Sällstorp-Svenstorp 3:5. Grimmared 145 mar-
kerar gränsen mellan fastigheterna Märkedal 



Ill. 7. Karta över vägar, verksplatser, fornlämningar, nyupptäckta lämningar och naturhänsyn. Observera att endast de inom ramen för denna utredning nyupptäckta lämningarna har numrerats. Naturhänsynspunkter är markerade med bokstäverna A till och med J.
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1:1 och Hult 2:3. Sällstorp 68 markerar grän-
sen mellan fastigheterna Stora Råred 1:18 
och Sällstorp-Svenstorp 5:3 och ligger cirka 
80 meter nordväst om verksplats 5. Samtliga 
ovanstående märken har bedömts, i enlighet 
med Lagen om kulturminnen, KML, som övrig 
kulturhistorisk lämning. De resterande gräns-
märkena, Sällstorp 64, 66 och 67, är inte be-
lägna i några nu kända gränser. De kan därför 
vara av relativt hög ålder och förmodligen har 
de anlagts före storskiftet. Dessa har registre-
rats som fasta fornlämningar. Sällstorp 64 och 
67 ligger cirka 100 meter nordväst respektive 
20 meter sydost om verksplats 7. Sällstorp 66 
ligger på en mindre berghäll varifrån det slut-
tar brant mot söder endast någon meter från 
Hallandsleden 70 meter öster om verksplats 
12 och kan möjligen ha utgjort någon form av 
siktmärke. Märket är uppbyggt av fem stenar 
med en mycket tydlig visarsten.
 Under utredningens andra fas registrerades 
13 lämningar inom området. Dessa benämns 
numera i FMIS som Sällstorp 69-78 och Ved-
dige 327-329. Fem av dessa utgjordes av 
gränsmärken, Sällstorp 72-74, 77 och 78, sju 
stenmurar, Sällstorp 69-71, 75 och 76 samt 
Veddige 328 och 329 och en raserad stenbro, 
Veddige 327. Samtliga gränsmärken bestod 
av endast en tydlig visarsten. Sällstorp 72, 77 
och 78 var även markerade med långa käp-
par och ligger tillsammans med Sällstorp 74 i 
samma gräns som ovan nämnda Sällstorp 63 
och 65. Sällstorp 78, som ligger knappt 20 
meter sydväst om verksplats 11, var dock om-
kullvält, förmodligen av skogsmaskin då hela 
sträckan med gränsmärken här även utgjorde 
gräns mellan skog och hygge. Även Sällstorp 
73, cirka 60 meter ost om verksplats 16, lig-
ger i befintlig gräns mellan Sällstorp-Svenstorp 
1:4 och Sällstorp-Svenstorp 3:4. Veddige 329 
följer även den en befintlig gräns mellan Vallby 
1:7 och 3:2 Samtliga kulturhistoriska lämning-
ar påträffade under utredningens andra fas har 
i enlighet med KML bedömts som övrig kultur-
historisk lämning.
 På samma platå som verksplats 14 är be-
lägen ligger en tidigare registrerad kulturläm-
ning, Sällstorp 17. Lämningen består av en 

fyndplats där man vid flera tillfällen påträffat 
svenska och danska silvermynt från 1500-ta-
let. Här skall enligt traditionen en tjuv från 
Tjuvaskåra blivit skjuten och begravd, FMIS. 
Fyndplatsen ligger cirka 200 meter väst om 
verksplatsen.
 Flera av de tidigare registrerade torplämning-
arna söder om utredningsområdet är utsatta 
på laga skifteskartorna. I samma område har 
den permanenta by- och gårdsbebyggelsen i 
historisk tid varit belägen. Även detta är utsatt 
på skifteskartorna. Denna bebyggelse skiljer 
sig inte nämnvärt från dagens. På laga skiftes-
kartan är skvaltkvarnarna, Sällstorp 26, och 
området kring dammarna nordväst om Brattås 
markerade som Qvarndammar till Ulvatorp, 
Stora och Lilla Råryd, Svenstorp och Lamke-
bur. Området häromkring utgör en värdefull kul-
turmiljö. Kvarnarna ingår som särskilt värdefull 
kulturmiljö i det kommunala kulturmiljövårds-
programmet, Länsantikvariens årsredogörelse 
2007. Kvarnarna i sin nuvarande form tros vara 
från 17- och 1800-talen. De ligger på samfälld 
mark och har gemensamt använts av gårdarna 
för malning till husbehov. Verksamheten runt 
kvarnarna krävde stor samordning då alla går-
darna var tvungna att mala samtidigt när vatt-
net släpptes på. Fördämningarna låg nämligen 
högst upp, ovanför den översta kvarnen, Natur-
vårdsprogram för Varbergs kommun. Förutom 
kvarnarna finns här även de tidigare registre-
rade kulturhistoriska lämningarna Sällstorp 51 
och 53, vilka består av torplämningar.
 Området kring Brattås och Ulvatorpsbäcken 
är även utpekade i Varbergs kommuns över-
siktsplan som objekt N 117 och K 41 vilket 
innebär att det i området ska iakttas mycket 
stor restriktivitet vid prövning av bebyggelseä-
renden, ÖP 2000.
 I stort kan sägas att hela det aktuella utred-
ningsområdet som jord- och skogsbruksland-
skap är relativt opåverkat av nyare exploate-
ring. Sydost om området, i anslutning till Kvarn-
bäcken, finns ett mindre antal små ängslador 
bevarade, vilket tyder på ett utbrett slåtterbruk 
i äldre tider. Gården Märkedal, vid Svenstorp, 
utgör resterna av en gammal nordhalländsk 
bondby. Namnet Märkedal anger att läget utgör 
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den gamla läns-, tillika landskapsgräns. Går-
dens yttertrappa är byggd av den skiffriga gnejs 
som finns ovanför gården. Samma byggnads-
material har använts till det torpställe som lig-
ger öster om gården, Naturvårdsprogram för 
Varbergs kommun, och som tidigare är regist-
rerat som kulturhistorisk lämning Grimmared 
85. Väster om gården ligger en annan kulturhis-
torisk lämning, registrerad som Sällstorp 49. 
Lämningen är beskriven som plats med namn 
och utgörs av en 75 meter lång och 30 meter 
bred skåra. Platsen benämns Märkedals skåra 
och har tidigare utgjort gräns mellan Danmark 
och Sverige. Idag utgör en stengärdesgård på 
platsen sockengränsen mellan Sällstorp och 
Grimmared. Märkedals skåra finns benämnd i 
flera äldre texter, FMIS.

Antikvarisk bedömning och naturvärdes-
bedömning
Projektet har ingen direkt påverkan på riksin-
tressena Fävren och Valasjön eller Viskan vid  
Veselången. Riksintresset Vadkärr kan kom-
ma att påverkas om man vill använda vägen 
förbi gården som tillfartsväg till området. Indi-
rekt påverkan och visuell påverkan bör utredas 
inom ramen för MKB för projektet.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar 
lämnas till Länsstyrelsen.
 Nedan följer en samlad bedömning för vind-
kraftsprojektets påverkan i området ur både 
antikvarisk och naturvärdessynvinkel.

Naturvärdesbedömning
Fåglar
De flesta publicerade vetenskapliga studier 
om fåglar och vindkraftverk har undersökt kol-
lisionsrisken mellan fåglar och verk. De visar 
på låga eller mycket låga kollisionsrisker per 
verk. Vid mycket stora vindkraftsparker kan 
dock en relativt låg kollisionsrisk per verk 
ändå leda till negativa populationseffekter. Ge-
nerellt kommer risken för kollisioner att vara 
ett större problem för långlivade arter som blir 

könsmogna sent och har en relativt långsam 
reproduktionstakt. Större rovfåglar och trana 
är exempel på sådana arter.
 Vindkraftsverks påverkan på fåglars häck-
ningsplatser och födosöksområden är dåligt 
kända. Det finns ännu inte mycket forsknings-
resultat på området. Gäss, änder och vadare 
verkar dock vara mer känsliga för vindkrafts-
etablering. I de fall man samlat in goda data 
före och efter vindkraftsetableringar så verkar 
förekomsten av fåglar minska efter en utbygg-
nad. De negativa effekterna på art- och indi-
vidrikedom verkar snarare öka än minska med 
tiden.
 Ovanför branter och stup bildas det ofta upp-
vindar. Dessa utnyttjas ofta av större glidfly-
gande fågelarter som rovfåglar. En del större 
branter kan användas som häckningsplats av 
en del större rovfågelarter och korp. Man bör 
därför av dessa anledningar inte förlägga vind-
kraftverk nära större branter. För de känsliga 
arter som häckar, eller kan förväntas häcka, 
i branterna vid Brattås rekommenderas i en 
skotsk studie för en av arterna ett generellt 
avstånd på minst 2 kilometer från boplats till 
närmaste verk. Svensk expertis på området re-
kommenderar för samma art minst 1 kilometer 
från boplats till närmaste verk.
 Att bedöma påverkan på fågellivet i området 
är förknippat med många osäkerheter, men 
verk bör inte placeras nära kända häckplatser 
för större arter som rovfåglar och trana. För 
att kunna bedöma detta bättre behövs en mer 
detaljerad kunskap om var i området dessa 
fåglar häckar. Det bör också undersökas ex-
akt var det finns spelplatser för orre och tjäder 
i området så att dessa kan undvikas vid en 
exploatering. Även övriga känsliga arter häck-
ande i området, speciellt nattskärra, behöver 
studeras. 

Natur
Vindkraftsverkens förväntade påverkan på na-
turmiljöerna utgörs till största del av lokal påver-
kan på de markytor där vindkraftsverken skall 
placeras, samt vid de vägar och kraftledningar 
som skall anläggas fram till kraftverken. Vid 
anläggning av vägar och vändplatser kommer 
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begränsade områden av natur att bli perma-
nent förändrade.
 Naturvärdena inom utredningsområdet är 
främst knutna till våtmarksmiljöerna och de 
skogsklädda branterna. Växtligheten inom de 
ovan nämnda nyckelbiotoperna och naturvär-
desområdena påverkas inte av projektet. Bran-
terna påverkas inte heller direkt av projektet. 
Några sumpskogsobjekt kan komma att påver-
kas i mindre grad vid bygge av nya vägar el-
ler vid breddning av befintliga vägar. Flera våt-
marksobjekt kan påverkas av vägdragningar 
beroende på hur man anlägger dem. Man bör 
anlägga vägarna med hänsyn för att inte på-
verka sumpskogar och våtmarker.

Antikvarisk bedömning
Den påverkan på kulturmiljöerna som projekt 
Ulvatorp kan resultera i är påverkan på land-
skapsbilden. De bedömningar som gjorts i tidi-
gare studier av vindkraftverk och dess visuella 
påverkan på landskapet har diskuterat detta 
utifrån termer av dominans. Hur upplevelsen 
av verken skall bedömas beror på flera fakto-
rer, bland annat på områdets topografi.
 Verksplatserna 1, 2, 6 och 9 ligger nära Gö-
teborgsmoränen och verk 10 på moränen. 
Från vändplatsen i slutet av befintlig väg i 
Nordskog går början på vägsträckan till verk 
13 på moränen. Planerad väg från vändplat-
sen till verk 6 samt väg upp till verk 9 går på 
moränen. Även den sydostligaste delen av den 
planerade tillfartsvägen förbi Vadkärr går på 
moränen. Påverkan på denna bör utredas i mil-
jökonsekvensbeskrivning för projektet.
 Kulturmiljön kring skvaltkvarnarna nordväst 
om Brattås ligger knappt 200 meter från när-
maste verksplats. Miljön runt kvarnarna och 
kvarndammen representerar en inte allt för 
avlägsen men numera inte längre praktiserad 
verksamhet i vår historia. Området är välskött 
med restaurerade kvarnar och betade mindre 
hagar samt tillhörande torplämningar.
Sammantaget ger området en inblick i det ge-
mensamma arbete som en samfällighet av det-
ta slag krävde och bland annat därför har det 
ett stort pedagogiskt värde. Kulturmiljön kan 
komma att påverkas negativt av verken 3 och 

8, framför allt som tillfartsvägarna kommer att 
tangera området kring skvaltkvarnarna.
 Frånsett kulturmiljön runt skvaltkvarnarna ut-
gör de kulturhistoriska lämningar som beskri-
vits i kapitlen Kulturmiljö och Resultat Kultur-
miljö generellt inget hinder för den planerade 
exploateringen. Fornlämningar är skyddade ge-
nom bestämmelserna i 2 kap i Lag om kultur-
minnen (KML). Enligt miljöbalkens kapitel 1 och 
2 ska man också ta hänsyn till kulturlämningar 
och kulturmiljöer. Hänsyn bör visas genom att 
verksplaceringar justeras så att lämningarna 
kan kvarligga på plats. Endast i två fall bedöms 
verksplatsen som olämplig ur kulturmiljösyn-
punkt. Detta gäller verksplats 3 och 8.

Rekommendationer
Fåglar
Av hänsyn till häckande, ovanliga och känsliga 
fågelarter i branterna vid Brattås rekommende-
ras att verken 3, 8, 12 och 16 stryks alterna-
tivt flyttas till en annan del av området minst 
en kilometer från ovan nämnda branter. 

Generell hänsyn 
Ett antal värdefulla element och små biotoper 
finns spridda över området. Dessa bör undvikas 
vid exploatering genom generell hänsyn. Det 
gäller: 

•Lågor, högstubbar och torrakor. Såväl lig-
gande som stående döda träd är viktiga 
strukturer för en mängd olika organismer, 
och utnyttjas exempelvis som födosökslo-
kal och boplats för fåglar och insekter, och 
som livsmiljö för svampar och lavar. I för-
sta hand tillåts träden stå eller ligga kvar. I 
andra hand kan de placeras i skogspartier 
kring verksplatserna eller de nya vägarna.

•Äldre träd. Dessa lämnas i största möjliga 
mån. Där detta inte är möjligt kan träden 
tas ned och lämnas som död ved. Inom 
utredningsområdet förekommer äldre tall 
och i viss mån björk vid verksplatserna 1, 
2, 8, 9 och 14. 

•Bäckar och fuktstråk mellan myrar och våt-
marker. Viktigt att vid anläggning av väg 
ej ändra de hydrologiska förhållandena. 
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Passage av bäckar eller diken görs med 
försiktighet. Att anlägga väg med hjälp av 
trumma är en lämplig hänsynsåtgärd. För 
åtgärder i biotopskyddade bäckar och diken 
(det vill säga diken och bäckar i jordbruks-
mark) krävs dispens från Länsstyrelsen.

•Våtmarker och sumpskogar. Vid verkspla-
ceringar eller vägdragningar nära våtmar-
ker eller sumpskogar lämnas en beväxt zon 
mellan verksplats/väg och skyddsobjekt.

I de fall exploatering innebär avverkning eller 
avflyttning av värdefulla element enligt ovan, 
bör virket lämnas kvar som död ved i angräns-
ande skog för att på så sätt stärka naturvär-
dena i den kvarvarande miljön.
 Generell hänsyn bör även visas fornlämning-
arna och de kulturhistoriska lämningarna, ge-
nom att vägområden och verksplatsområden 
inte bör läggas närmare lämningarna än 10 
meter.

Specifik hänsyn
Nedan beskrivs den specifika hänsyn till natur- 
och kulturmiljön som föreslås för verksplace-
ringar, ill 7.

Verk 1.
Vid verksplatsen finns ett mindre fuktstråk all-
deles norr och nordväst om verksplatsen. Här 
växer ett tiotal äldre tallar och enstaka äldre 
björk. Verksplatsen bör ha en beväxt skydds-
zon kring fuktstråket och om möjligt bör man 
spara de äldre träden.

Verk 2 
Det finns ett inslag av äldre tall och björk och 
strax väster om platsen finns ett fuktstråk. 
Undvik ingrepp i våtmarken.

Verk 3
Verksplatsen ligger relativt nära områden med 
höga natur- och kulturvärden i Brattås. Höga 

Ill. 8. Alternativa vägar och verk b.
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naturvärden finns i Brattås sydvästbrant. Verks-
platsen ligger även nära en bäckravin och ett 
våtmarksområde i nordväst respektive norr, 
vilka är med i kommunens naturvårdsplan. 
Det ligger också relativt nära Hallandsleden. 
Visuell påverkan kan komma att uppstå även 
på kulturmiljön runt skvaltkvarnarna. Av dessa 
orsaker bör verket strykas.

Verk 7
Nordost om verkplatsen finns en brant. Håll 
minst 30 meters avstånd till denna.

Verk 8
Verksplatsen ligger nära en bäckravin i söder 
och våtmarker i sydost. Dessa har höga natur-
värden och ligger i objekt 116 i kommunens 
naturvårdsprogram. Den ligger även drygt 500 
meter från branterna vid Brattås, objekt 117 i 
kommunens naturvårdsprogram.
På grund av detta och att verksplatsen ligger 
cirka 200 meter norr om skvaltkvarnarna med 
den visuella påverkan verket kan komma att 
ge på kulturmiljön runt kvarnarna gör att verket 
bör strykas.

Verk 12
Verksplatsen ligger i direkt anslutning till Hal-
landsleden. Den ligger även som närmast cir-
ka 400 meter från branterna, som finns med 
i kommunens naturvårdsprogram, med värde-
full natur och känsliga häckande fågelarter i 
söder och väster. Verket bör därför strykas el-
ler flyttas till annan plats i området, minst en 
kilometer från dessa branter.

Verk 13
Cirka 50 meter åt väster finns en tallbevuxen 
mosse och cirka 30 meter åt söder ett fuktstråk. 
Lämna en beväxt skyddszon mellan dem och 
verksplats för att inte påverka  våtmarkerna.

Verk 14
Verksplatsen kan flyttas några tiotal meter åt 
väster, in i det unga granbeståndet för att spa-
ra de äldre träden. I de närmaste omgivning-
arna växer cirka 100-årig tallskog och tjäder är 
observerad.

Verk 16 
Verkplatsen ligger cirka 700 meter från bran-
terna vid Brattås med häckande ovanliga och 
känsliga fågelarter och som finns med i kom-
munens naturvårdsprogram. Verket bör därför 
flyttas till annan plats i området minst en kilo-
meter från dessa branter eller strykas.

För verk 4, 5, 6, 9, 10, 11 och 15 föreslås 
inga specifika åtgärder annat än den generella 
hänsyn som anvisas ovan.

Nedan beskrivs den specifika hänsyn till natur- 
och kulturmiljön som föreslås för vägarna.

Tillfartsväg från nordväst förbi Ry och Vadkärr: 
Vid Vadkärr passerar den planerade vägen be-
tesmark som även är Natura-2000 område. 
Den har en mycket rik och ovanlig flora. Därför 
bör hela denna sträcka öster om Ry utgå.
Om vägen ändå anläggs bör man anpassa en-
ligt följande: Öster om Ry och söder om Kor-
paklint är vägen krokig med stengärdsgårdar 
strax söder om vägen. Hänsyn behöver tas till 
dessa om vägen behöver rätas och breddas.
Här tangerar vägen även resterna av den sten-
bro som framkom vid inventeringen, Veddige 
327. Hänsyn bör tas även till denna. Vid den 
östligaste delen av tillfartsvägen finns en all-
deles nybyggd vägsträcka strax sydost om den 
planerade som bör användas.

Tillfartsväg från nordväst förbi Ry och Rya-
dämm: 
 Sträckan följer Hallandsleden. Sydost om 
Ryadämm är den planerad att gå mellan 
bergsluttning och stengärdsgårdar. Längre åt 
sydost passerar den nära en gård. Därefter  
svänger vägen upp åt öster i en liten bäckdal 
med äldre blandskog.
 I den östra delen föreslås istället en ny väg-
sträckning, ill 8. Den föreslagna vägsträckning-
en svänger upp öster om bäcken där naturhän-
syn J är inmätt och går då igenom en gran-
plantering, ill 7. Man undviker då att påverka 
bäcken och den äldre skogen.
 Sammantaget är det mycket tveksamt om 
man skall använda denna tillfartsväg på grund 
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av Hallandsleden och smal passage genom 
gårdbebyggelse. Om man ändå vill använda 
den rekommenderas att vägen flyttas åt syd-
väst ut på fälten, bort från leden och sten-
gärdsgårdarna. 

Tillfartsväg i sydväst förbi Dala: 
Sträckningen följer en bäckdal med mycket löv-
skog. Ställvis finns stengärdesgårdar tätt intill 
vägen. Den följer också till större delen Hallands-
leden och ligger i område 116, Ulvatorp-Mälltorp, 
i Varbergs kommuns naturvårdsprogram. I den 
östra delen går vägen nära ett mindre kärr. På 
grund av den värdefulla naturmiljön, den direkta 
närheten till Hallandsleden och skvaltkvarnarna 
rekommenderas att vägen inte anläggs.

Tillfartsväg österifrån: 
I sydost passerar vägen några myrstråk och en 
tjärn nära vägen. Om vägen behöver rätas och 
breddas i dessa delar rekommenderas att inte 
göra det ut i våtmarkerna.
 Vid dragning av ny väg vid korsningen norr 
om Kroksjö passeras en mindre bäck där  na-
turhänsyn F är inmätt, ill 7. Lägg trumma här. 
Det finns inslag av äldre björk och tall. Avverka 
helst inte dessa träd.
 Vid Abborravattnet går vägen en kortare 
sträcka nära sjön. Spara lövskogen närmast 
sjön. Strax söder om sjön passerar vägen någ-
ra svackor med sumpskog. Undvik att bredda 
vägen i dessa svackor.

Tillfartsväg från Ulvatorp i sydväst: 
Öster om föreningsstugan rinner en liten bäck 
bredvid vägen. Undvik att bygga ut i bäcken  
om vägen behöver rätas och breddas. 
 Längs vägens södra del ligger flera forn- och 
eller kulturhistoriska lämningar. Hänsyn bör 
om möjligt tas till dessa så att de får ligga 
kvar.

Vägen mellan verk 8 och 3:
Vägen går nedför ett mycket brant parti och 
därefter direkt över ett myrstråk i objekt nr 116 
i Varbergs kommuns naturvårdsprogram. Från 
natursynpunkt bedöms detta som en mycket 
olämplig plats att bygga väg på.

 Vägen tangerar även den nordliga delen av 
området med skvaltkvarnarna varför vägen 
inte anses lämplig i sin nuvarande sträckning 
ur kulturhistorisk synvinkel. Vägen skär med 
andra ord genom det tidigare nämnda objekt N 
117 i Varbergs kommuns översiktsplan och K 
41, ÖP 2000.
 Sträckningen fortsätter på östra sidan av 
bäcken uppför sluttningen och nedför ett min-
dre stup. 
 Om verk 3 ändå kvarligger bör möjligheterna 
för en annan väg undersökas närmare.

Vägen upp till verk 12:
Vägen går i västra delen över en bergknalle och 
därefter brant nedför i öster. Lägg vägen runt 
knallen, i befintligt traktorspår. Vidare österut 
går vägen där det delvis är mycket brant ter-
räng, på en avsats på sluttningen och sedan 
över ett hygge.
 Den ansluter sedan till Hallandsleden och 
följer denna. Friluftslivets värden bör belysas 
i MKB:n. Om verkplacering 12 kvarligger på 
föreslagen plats, trots rekommendationerna 
ovan, bör möjligheterna för en alternativ väg 
från norr närmare undersökas.

Vägen upp till nytillkomna verk 16:
Håll i början avstånd till ett sumpskogsparti för 
att inte påverka det. Med anledning av proble-
matiken kring verk 3 och 12 bör istället möjlig-
heterna att dra en tillfartsväg till verk 16 från 
norr utredas, om detta verk kvarligger.

Väg mellan verk 6 och 11:
Vägen går i eller i anslutning till fastighets-
gräns. Längs hela denna sträcka rekommende-
ras att hänsyn tas till gränsmärken. Märkena 
är visserligen bedömda som övrig kulturhisto-
risk lämning men är fortfarande i bruk, vilket 
syns på att de fått nya markeringskäppar. Det 
kan finnas fler gränsmärken i samma gräns-
sträcka.

Väg från verk 11 västerut till anslutning med 
befintlig väg vid bäcken:
Vägen löper här delvis i mycket brant terräng 
och i äldre tallskog.
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 Vi föreslår istället en ny inmätt väg några tio-
tal meter norr om fastighetsgränsen i den öst-
ra delen av denna sträcka. Detta för minska 
naturingreppet och bygga på betydligt planare 
mark och för att spara den äldre tallskogen.

Väg från befintlig väg mot verk 7 och 8:
Passera bäcken på den befintliga bron. 
Spara torrtallar och en ek längs sträckan. Nära 
korsning till verk 7 respektive 8 passerar vä-
gen ett blötare parti. Passera där det är som 
smalast och där naturhänsyn A är inmätt, ill 
7.
 Väg till verk 7: vägen passerar över en liten 
myr. Vi föreslår att vägen dras väster om my-
ren för att spara denna.
 Väg till verk 8: vägen går i den södra delen 
av denna sträcka genom mogen barrskog med 
inslag av död ved och äldre tall. Spara helst all 
äldre tall. 

Befintlig väg från tillfartsfartsvägen förbi Dala 
till bäck: 
Här växer äldre barrskog med inslag av äldre 
gran och tall nära vägen. Spara helst de äldre 
träden om vägen behöver breddas eller rätas 
på denna sträcka.

Väg från vändplatsen i Nordskog till verken 4, 
13 och 14:
Sträckningen går på en liten befintlig väg från 
vändplatsen till ett blött parti vid Felemossen. 
Undvik att bredda vägen ut i våtmarken.
 Vägen passerar även ett våtmarksstråk nära 
verk 13. Passera vid inmätt naturhänsyn B, 
där våtmarken är som smalast, ill 7.
 Vidare norrut till verk 4 och 14 följer vägen 
till större delen ett befintligt traktorspår. Den 
passerar ytterligare ett våtmarksstråk och går 
nära mosskanten. Bygg eller bredda inte ut i 
våtmarkerna.

Väg från korsning till verk 14:
Här följer vägsträckningen till stor del en mar-
kerad vandringsled. Direkt norr om den växer 
äldre tallskog. Bygg vägen lite åt söder i ung 
granplantering för att spara tallarna men håll 
avstånd från mosskanten. Avverka så lite som 

möjligt i den äldre tallskogen längre västerut 
där vägen går upp på åsen. 

Väg från korsning till verk 4:
Även här följer vägsträckningen till stor del en 
markerad led. Den går också till stor del genom 
äldre tallskog och över en trädbevuxen mosse.
 På grund av detta föreslår vi en alternativ 
sträckning av vägen till verk 4 öster och söder 
om Driftsmossen, ill 8.

Väg från vändplatsen i Nordskog till korsningen 
till verk 6 och 11:
Använd den befintliga lilla vägen över ett blött 
stråk strax norr om den planerade vägsträck-
ningen. Längre åt sydost passerar vägen först 
öster om en mindre våtmark och sedan väster 
om en annan våtmark. Håll avstånd till våtmar-
kerna för att inte påverka dem.

Väg till verk 5 från vändplats norr om Abborra-
vattnet:
Vägen passerar genom tallskog, en del storm-
fälld skog och över några mindre våtmarker. För 
att minska naturingreppet föreslår vi en ny in-
mätt väg som till större delen följer ett befint-
ligt traktorspår och sedan ut på hygget i väster. 
Passera då ett våtmarksstråk vid inmätt natur-
hänsyn E. Några trummor behövs här. Längre 
västerut passerar den nya vägen en liten bäck 
vid inmätt naturhänsyn. Mindre trumma behövs 
här, ill 7.

Väg från verk 5, åt sydväst till korsning mot 
vändplats och verk 6:
Vägen passerar några mindre fuktstråk varav det 
största är inmätt som naturhänsyn D och där 
det även kan behövas en trumma, ill 7. Strax ös-
ter om inmätt naturhänsyn ligger några mindre 
branter. Lägg vägen söder om dessa. Längre åt 
väster går vägen i en sluttning. Flytta här gärna 
vägen cirka 20 meter åt nordväst till planare 
mark. På sträckan finns inslag av gammal björk 
och äldre tall. Undvik att avverka dessa.

Väg från verk 6 österut till tillfartsväg:
Passerar delvis genom mogen skog med in-
slag av äldre tall och död ved. Spara de äldre 
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träden i största mån. Håll avstånd söder om 
sumpskog för att inte påverka den. Därefter 
passerar vägen över ett blött stråk vid en bäck. 
Passera där våtmarken är som smalast, vid in-
mätt naturhänsyn G, ill 7. Några trummor be-
hövs troligen här. Längre österut passeras ett 
smalt fuktstråk vid inmätt naturhänsyn H. Vä-
gen berör här ett objekt registrerat i Våtmarks-
inventeringen.
 Ytterligare österut passerar vägen ett blött 
kärr som är cirka tio meter som smalast vid in-
mätt naturhänsyn I, med stillastående vatten. 
Här behövs trummor eller liknande. Undvik dik-
ning. 
 Längre österut växer det delvis äldre tallskog 
vid vägen. Undvik här att bredda vägen åt ös-
ter, för att spara den äldre tallskogen. 

Väg till verk 1:
Cirka hundra meter öster om verk 1 ligger en 
mindre trädbevuxen mosse. Lägg vägen norr 
om den och håll avstånd för att inte påverka 
mossen. I den västra halvan går vägen genom 
äldre tallskog. Här finns inslag av död ved, 
äldre björk och grövre tall. Undvik att avverka 
dessa. Strax öster om den äldre tallskogen 
passerar vägen en smal sumpskog. Lägg vä-
gen söder om denna.
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Bilaga 1. Lämningar

Bilaga 1. Lämningar

Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning

Sällstorp 64 Gränsmärke 0,5 x 0,5 m stor och 0,6 m hög. En stående 
visarsten, 0,25-0,6 m stor, inkilad mellan två 
stenblock. Oskadat. Belägen i krönläge.

Fast fornlämning

Sällstorp 67 Gränsmärke 1 x 1 m stor och 0,8 m hög. Fem stenar i ett 
lager som fundament, 0.2-0.8 m stora. En 
stående visarsten. Oskadat. Belägen i krönläge.

Fast fornlämning

Sällstorp 63 Gränsmärke 0,55 x 0,4 meter stor och 0,25 m hög. Två 
synliga stenar, 0,25-0,4 m stora. En stående 
visarsten. Oskadad, övertorvad. Belägen i 
krönläge i befintlig gräns. 

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 65 Gränsmärke 0,3 x 0,2 m stort och 0,45 m högt. En stående 
visarsten. Markerad med käpp. Belägen i 
krönläge i hyggesmark i befintlig gräns. 
Oskadad.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 66 Gränsmärke 0,7 x 0,5 m stort och 0,7 m högt. Uppbyggd av 5 
stenar, 0,35-0,70 stora. En stående visarsten. 
Oskadad. Belägen i krönläge i skogsmark.

Fast fornlämning

Grimmared 
145

Gränsmärke 0,5 x 0,5 m stort och 0,8 m högt. Uppbyggt av 4 
stenar, 0,2-0,5 m stora. Tydlig visarsten. 
Oskadad. Beväxt med ris. Belägen i krönläge i 
skogsmark i befintlig gräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 68 Gränsmärke 0,8 x 0,8 m stort och 0,3 m högt. Uppbyggt av 5 
stenar, 0,3-0,5 m stora. Skadad och utrasad. 
Ingen tydlig visarsten. Belägen i befintlig 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 76 Stenmur 0,1-1 m hög och 1 m bred och cirka 18 m lång 
och går i V-O riktning. Beväxt med mossa och 
enstaka mindre björkar. Ej i befintlig 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

1



27

Sällstorp 74 Gränsmärke 0,5 x 0,2 m stor och 0,8 m hög. Består av en 
tydlig visarsten. Oskadad. Belägen mellan hygge 
och skogsmark i anslutning befintlig 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 72 Gränsmärke 0,3 x 0,2 m stor och 0,4 m hög. Består av en 
tydlig visarsten och en 2 m lång käpp. Belägen i 
krönläge mellan skog och hyggesmark i befintlig 
gräns, ca: 30 m V om Sällstorp 65. Oskadad

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 78 Gränsmärke Skadad. 0,5 x0,3 m stor och 0,1 m hög. Består 
av en omkullvält men tydlig visarsten och en ca. 
6 m lång omkullvält käpp. Belägen i krön på 
hyggesmark i befintlig gräns mellan hygge och 
skog.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 77 Gränsmärke 0,2 x 0,1 m stor och 0,2 m hög. Består av en 
visarsten och en käpp. Belägen i sluttning i 
skogsmark i befintlig gräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 75 Stenmur 1 x 10 m lång och 1 m hög. Belägen i sluttning i 
hyggesmark. Oskadad. Muren ligger ej i aktiv 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 73 Gränsmärke 0,2 x 0,3 m stor och 0,3 m hög. Består av en rest 
sten. Belägen i befintlig fastighetsgräns i 
skogsmark. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 71 Stenmur Ca 30 m lång, 0,8-1 m bred och 0,5 m hög. 
Muren går i N-S riktning och är belägen i oländig 
terräng i dalgång och på impediment. Södra 
delen är beväxt med ris medan den norra delen 
är övertorvad. Oskadad. Muren ligger ej i aktiv 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 70 Stenmur Ca. 10 m lång och 0,6 m bred. Höjden var 0,3 m. 
Muren går i NO-SV riktning i vid 
inventeringstillfället tät ogallrad förvuxen 
granplantering. Bevuxen med mossa. Oskadad. 
Muren ligger ej i aktiv fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Sällstorp 69 Stenmur Ca. 15 m lång och 0,6 m bred. Höjden var 0,25 
m. Muren går i O-V riktning i skogsmark. 
Bevuxen med mossa. Oskadad. Muren ligger ej i 
befintlig fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

2
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Veddige 329 Stenmur Ca. 50 m lång, 0,7 m bred och 0,55 m hög. 
Muren går i befintlig fastighetsgräns i SO-NV 
riktning från befintlig väg. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk lämning

Veddige 328 Stenmur Ca. 100 m lång, 1 m bred och 0,6 m hög. Muren 
följer befintlig väg utmed mindre odlingsmark i 
SV-NO riktning. Muren ligger ej i befintlig 
fastighetsgräns.

Övrig kulturhistorisk lämning

Veddige 327 Bro Raserad stenbro över bäck. Endast fästena på 
bägge sidor om bäcken kan ses. Stensatt med 
ett 20 tal stenar, till övervägande del 0,1-0,2 m 
stora. Ett större stenblock om ca. 1 X 1 m ingick 
i fästet på nordöstra sidan om bäcken. Från bron 
ansluter en äldre skogsväg i V och i O leder den 
upp till en äldre åkerplätt. Idag är detta 
hyggesmark. Skadad.

Övrig kulturhistorisk lämning

3
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