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då det finns ett par områden som är lämpliga 
häckningsmiljöer för arten. 
 Som ett resultat av den arkeologiska ut-
redningen har 52 kulturhistoriska lämningar 
mätts in. Det rör sig om 37 stenhägnader, 13 
gränsmärken och två torplämningar. 
 Värdena i kulturmiljöerna, samt biologiska 
värden i riksintressen och naturreservat i om-
givningarna, bedöms inte påverkas direkt av 
en vindkraftetablering. Miljöerna berörs visu-
ellt och denna påverkan är en fråga för mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. 
Detsamma gäller värdefulla odlingslandskap i 
omgivningarna.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML) och genom miljö-
balkens generella hänsynsregler, där stor vikt 
läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kul-
turmiljöer. För fasta fornlämningar gäller också 
att de förutom lämningen i sig även omfattar 
ett större fornlämningsområde, vars storlek 
bedöms från fall till fall. Tillstånd för ingrepp i 
fast fornlämning söks hos länsstyrelsen. 
 Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade en-
ligt 14 kap 8 § brottsbalken. Ansökan om sä-
kerställande av gränsmärken lämnas till Lant-
mäteriet. 
 Resultaten från utredningen visar inte på 
några stora konflikter med naturvärden eller 
kulturmiljöer. I det fall rekommendationerna 
följs vid anläggning av verk och vägar bedöms 
projektet kunna genomföras utan stor påverkan 

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rabbal-
shede Kraft AB utfört en arkeologisk utredning 
och en naturvärdesbedömning inom område 
för planerad vindkraftpark. Utredningsområdet 
består av fyra delområden: Jättesås, Nordber-
gen, Nybygget och Sörskogen, och är beläget 
inom fastigheterna Forshälla-Köperöd 1:2 
m.fl., i Uddevalla och Forshälla socknar. 
 Platserna för vindkraftverken är belägna på 
hällmark, på kalhyggen samt i barrskog. Väg-
dragning sker genom hällmark och genom 
barrskog, samt i mindre utsträckning genom 
våtmark. I vindområdet finns utpekade natur-
värden i form av sumpskogar, naturvärdesom-
råden och nyckelbiotoper. De områden eller ob-
jekt med lokala naturvärden som påträffades 
vid inventeringen utgörs främst av sumpskog, 
blockbranter och små bäckar.
 I samband med planeringen av vindkraftpar-
ken vid Forshälla har en fladdermusinventering 
och en fågelutredning utförts för att kunna 
göra en bättre bedömning av hur projektet kan 
komma att påverka fladdermöss och fåglar i 
området. Fladdermusinventeringen visade inte 
på några fynd av ovanliga eller rödlistade arter. 
Miljöerna i de planerade vindområdena och 
dess omgivning har låga biotopvärden och små 
förutsättningar för en hög artrikedom och/eller 
ett högt individantal av fladdermöss. Påverkan 
på sträckande fågel samt häckande fågelarter 
vilka ses som känsliga för vindkraftsetable-
ring bedöms bli liten. Undantag är nattskärra, 

Projekt Forshälla, 
Uddevalla kommun
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning



på natur- och kulturmiljö. Konstruktion av nya 
vägar och eventuella förstärkningar av befint-
liga vägar som medför förändringar i natur-
miljön i strandskyddade områden kan behöva 
dispens från kommunen. Vägsträckningar och 
verkplaceringar i anslutning till nyckelbiotop 
och naturvärdesområde bör samrådas med 
Skogsstyrelsen. Det kan vara aktuellt att und-

vika anläggningsarbete under häckningsperio-
den i områden med bra häckningsmiljöer för 
nattskärra.
 De åtgärder som kommer att vidtas för att 
minska påverkan på de värden som framkom-
mit i utredningen bör redovisas i MKB för pro-
jektet. 
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Syfte
Det primära syftet med utredningen var att ut-
reda förekomsten av okända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsom-
rådet. Utredningen hade också i uppgift att 
översiktligt inventera och bedöma naturmiljön 
inom och i anslutning till utredningsområdet, 
samt att bedöma den planerade vindkraftseta-
bleringens påverkan på kulturmiljö och natur-
miljö inom utredningsområdet.

Metod
Arkivstudier av dokumenterade naturvärden 
har utförts inom och i anslutning till utred-
ningsområdet. En översiktlig genomgång av 
äldre kartmaterial har utförts.
 Som utredningsområde definieras ett om-
råde på cirka 100 meters diameter vid plane-
rad verksplacering, och en korridor på cirka 
20 meter längs planerad vägsträckning. Även 
vissa av de alternativa vägdragningarna utred-
des, dock inte sträckningar som bedömdes 
som mindre sannolika för användning. Längs 
de bilvägar som leder in i området har endast 
okulär besiktning från bil utförts, och dessa 
bilvägar anses inte ha ingått i utredningsområ-
det.
 Utredningen utfördes i flera etapper. Delom-
råde Nybygget inventerades i april 2009. Övri-
ga delområden inventerades under juni och juli 
2009. En komplettering gjordes i september 
2009.
 Objekt och områden med fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar beskrevs,  fotodo-
kumenterades och mättes in med GPS. Vid 
utredningen gavs de framkomna lämningarna 
nummer 0914:1-52 i Rio Kulturkooperativs 
databas. Lämningarna har rapporterats till 
FMIS. 
 I delområde Nordbergen grävdes fyra prov-
gropar. Provgroparna beskrevs, fotodokumen-
terades och mättes in med GPS.
 Känsliga biotoper och naturvärdesobjekt be-
skrevs och mättes in med GPS. 
 Områdets fauna har inte studerats  inom ra-
men för denna utredning. En särskild invente-
ring  av fladdermöss och en sammanställning 
av befintlig kunskap av fåglar i området har 

utförts, Gerre och Pettersson 2009. Resulta-
ten därifrån finns sammanfattade i denna rap-
port.

Utredningsområdet
Utredningsområdet består av fyra delområden 
och är beläget inom fastigheterna Jättesås 
1:3 m.fl. på Jättesås, Forshälla-Köperöd 1:2 
m.fl. på Nybygget, Forshälla-Hede 1:9 m.fl. 
på Nordbergen, samt på Forshälla-Hede 1:20 
m.fl på Sörskogen. Området är beläget i Fors-
hälla och Uddevalla socknar, illustration 1 och 
8. Platserna för vindkraftverken är belägna 
på hällmark, på kalhyggen samt i barrskog. 
Vägdragning sker genom hällmark och genom 
barrskog, samt i mindre utsträckning genom 
våtmark.

Tidigare undersökningar och inventeringar
Utredningsområdet har inte tidigare varit före-
mål för utredningar. 
 År 2005 utförde Bohusläns museum en förun-
dersökning i form av schaktningsövervakning på 
Forshälla Hede 1:4 och 1:20, i närheten av det 
sydöstra delområdet, Sörskogen. Undersökning-
en utfördes inom och i anslutning till fornläm-
ningarna Forshälla 155 och 234. Vid Forshälla 
155 påträffades slagen flinta, Åberg 2005.

Naturmiljö
Vindområdet utgörs av skogsmark som domi-
neras av brukad barrskog. I samtliga fyra del-
områden finns utpekade områden med skogligt 
värdefulla biotoper, Länsstyrelsen och Skogs-
styrelsen 2009. Hur dessa objekt är belägna 
i förhållande till de planerade verken och vä-
garna visas på illustration 1.
 I det största delområdet, Nybygget, finns ett 
antal nyckelbiotoper och naturvärdesområden. 
De är koncentrerade till den södra delen av 
området. I dem växer bland annat ekdomine-
rad blandskog med gott om död ved. Norr om 
Kaserna finns två områden med naturvårds-
avtal och ett med biotopskydd. Dessa består 
av naturskogsartad barrskog och kulturmarker 
med hage och skogsbete. Det finns också ett 
mindre område med ädellövskog strax norr om 
de två små tjärnarna vid Norgård. Det finns 
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även några registrerade sumpskogsområden i 
detta delområde. 
 I det sydöstra delområdet, Jättesås, finns 
en sumpskog vid Hästamosse. I området Sör-
skogen, det sydvästra delområdet, finns några 
nyckelbiotoper, naturvärdesområden samt 

sumpskogsobjekt på höjderna väster om Res-
tevattnet. Här är naturvärdena i skogen kon-
centrerade runt den lilla sjön Lommern och vid 
delar av branterna i norr. 
 Inom området Nordbergen finns flera nyckel-
biotoper och ett naturvärdesområde. De flesta 

Ill. 1. Kartan visar strandskyddade områden och dokumenterade naturvärden i anslutning till vindpark Forshälla.



Ill. 2. Väster om delområde Sörskogen ligger Store mosse naturreservat natura 2000.

innehåller barrdominerad skog eller branter. 
Nära landsvägen i väster finns ett sumpskogs-
område. I den södra delen, vid övergången till 
jordbruksmark, finns några mindre ädellöv-
skogsområden.
 Store mosse naturreservat, som ligger en 
knapp kilometer väster om projektområdet, in-
går i Natura 2000-nätverket och finns upptaget 
i Myrskyddsplanen, illustration 2. Reservatet, 
samt ett ungefär lika stort område norr om det-
samma, är av riksintresse för naturvård. Det 
är en till större delen öppen mosse med en 
vegetationszonering som är typisk för sydväs-

tra Sverige och med växt- och djurarter som är 
bundna till denna typ av miljö. Myren är glest 
bevuxen med tall. Växter som förekommer här 
är bland annat vitag, brunag, småsileshår, myr-
lilja samt flera starrarter. Det viktigaste för att 
bevara värdena i området är att våtmarkens 
hydrologi inte förändras.
 Cirka två kilometer öster om delområde 
Nybygget finns ytterligare ett riksintresse för 
naturvård,  Blåduven, som är ett representa-
tivt och tämligen orört mosskomplex med ett 
värdefullt fågelliv. Mossen är dessutom med i 
Myrskyddsplanen.
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 Strandskydd gäller bland annat runt Fors-
hällaån, Restebäcken och Restevattnet. Även 
centralt, mellan delområdena, finns det strand-
skyddade områden längs de befintliga vägarna, 
illustration 1. Av övriga högre naturvärden som 
finns i området kan nämnas att havsöring går 
upp i Forshällaåns vattensystem upp till Hede 
i vindområdets västra del. 

Kulturmiljö 
Inom utredningsområdet finns två sedan tidiga-
re registrerade fornlämningar: Forshälla 226:1 
och 291:1, båda boplatser med datering till 
stenålder, illustration 7. 
 Omgivningarna kring utredningsområdet är 
rika på fornlämningar av olika typer. I bergen 
kring området finns bland annat ett antal gra-
var från brons- och järnålder i form av rösen 

och stensättningar, samt en fornborg. De läm-
ningar som tidigare registrerats tyder på att 
utredningsområdet har utnyttjats extensivt 
under förhistorisk tid, men att det ändå haft 
en relativt stor betydelse. I dalgångarna kring 
området finns en stor mängd förhistoriska läm-
ningar, bland annat boplatser från sten- brons- 
och järnålder, gravfält från brons- och järnål-
der, områden med fossil åkermark och by/
gårdstomter. Den större mängden lämningar 
tyder på att de lägre liggande markerna har 
använts mer intensivt. 
 Under historisk tid har utredningsområdet 
tillhört utmarken till berörda fastigheter. Ut-
marken har främst använts för exempelvis 
skogsbruk och bete. Inom och kring utred-
ningsområdet finns även ett antal torvmossar 
som under historisk tid använts för torvtäkt. 

Ill. 3. Kartan visar utpekade kulturmiljöer i anslutning till vindpark Forshälla.
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Gårdarnas gemensamma utägor skiftades till 
viss del genom Storskiftet, men främst genom 
Laga skiftet på 1800-talet. Under senare de-
len av 1800-talet bebyggdes och uppodlades 
delar av utmarken och ett antal torp och back-
stugor etablerades. Vissa av dessa är fortfa-
rande bebodda, andra har övergivits. 
 Kulturmiljöerna i dalgångarna kring området 
är i första hand knutna till odlingslandskapet. 
Tre områden; i Forshälladalen, vid Köperöd 
och vid Vassbovik, är utpekade som värdefulla 
miljöer i odlingslandskapet. Dessa sammanfal-
ler till viss del med områden som är utpekade 
som värdefulla bebyggelsemiljöer och fornläm-
ningsmiljöer, illustration 3. Dessa miljöer är 
alla utpekade i Uddevalla kommuns översikts-
plan, Uddevalla 2007.
 Forshälladalen beskrivs som en gammal cen-
tral jordbruksbygd, med socknens bördigaste 
åkermark. Härigenom flyter Forshällaån. Områ-
dets karaktär av gammal centralpunkt förstärks 
genom en rik förekomst av fornlämningar. För-
utom enstaka stensättningar, rösen och en häll-
kista finns två järnåldersgravfält, varav ett är 
mycket stort. Platsen för tre troliga stensättning-
ar i områdets östra del kallas enligt traditionen 
Tingberg, vilket ytterligare förstärker antagandet 
att området varit centralpunkt i socknen.

Arkivhandlingar
En översiktlig genomgång av äldre kartmateri-
al har gjorts. För en förteckning över de kartor 
som studerats se Källor.

Resultat Naturmiljö
Området utgörs av skogsmark som domineras 
av brukad barrskog. I synnerhet den västra de-
len av området är höglänt och mycket kuperat. 
Ett visst inslag av våtmarker och sumpskogar 
förekommer. Inslag av små åkerlappar och be-
tesmarker, som i några fall håller på att växa 
igen, finns framför allt i det nordöstra delom-
rådet, Nybygget. Mellan de fyra delområdena 
sträcker sig dalgångar med mindre vattendrag 
och öppna kulturmarker. I anslutning till dem 
växer ofta mycket lövträd och lövskogspartier. 
I området som helhet finns någon enstaka 
mindre sjö och tjärn. 

 Flera av de föreslagna verksplatserna och 
vägarna går över kalhyggen. Naturmiljön vid 
verksplatserna utgörs av hyggen, barrskog el-
ler hällmarkstallskog. De områden eller objekt 
med lokala naturvärden som påträffades vid 
inventeringen utgörs förutom av nedan be-
skrivna platser av områden med äldre skog. 
Objekten beskrivs i bilaga 1 och redovisas på 
illustration 4-7. De områden eller objekt med 
lokala naturvärden som påträffades vid inven-
teringen utgörs av sumpskog, blockbranter och 
små bäckar.
 Hällmarkstallskogen har ofta varit opåver-
kad av skogsbruk under lång tid, och mängden 
döda eller döende träd är ofta högre här än i 
den skötta skogen. Skogen är gles och luckig 
och det grunda jorddjupet på hällmarkerna gör 
att även gamla träd har mycket klena dimen-
sioner. Enstaka träd växer sig grova i sprickor 
och stråk med större jorddjup. Hällmarkerna 
magasinerar soliga dagar mycket värme vilket 
gynnar bland annat nattflygande insekter och 
de djur som lever av dessa. Sprickor och block 
i hällmarker ger bra skydd och övervintrings-
platser för ormar och ödlor. Den döda veden i 
denna öppna varma miljö hyser ibland många 
ovanliga värmeälskande arter av till exempel 
insekter och lavar. 
 Verken är placerade så att de inte berör 
några sumpskogar eller mossar medan vägar 
i vissa fall passerar fuktiga områden. 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 ex-
empel genom anläggning av väg ändrar de hy-
drologiska förhållandena. I vindområdet östra 
del finns några öppna mossar, annars utgörs 
våtmarkerna av tallmossar.
 Den befintliga vägen som ansluter till de pla-
nerade vägarna inom området vid Sörskogen 
omfattas av strandskydd. Vägförslagen i övrigt 
berör vattendrag i begränsad omfattning. Någ-
ra mindre bäckar och diken passeras. Dessa 
ligger i anslutning till sumpskogar och våtmar-
ker.
 Det finns ett, av Skogsstyrelsen utpekat, na-
turvärdesområde i västra delen av verksområde 



Ill. 4. Resultat av arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning i delområdet Nybygget. Nummer 12, 13 och 14, 
söder om verksplats 2, är delar av samma hägnad. För beskrivning av enskilda lämningar och naturhänsynspunkter 
hänvisas till bilaga 1 och 2.
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11. Området är ett fuktigt område med tall och 
björk. Verk 15 ligger väldigt nära en nyckelbio-
top. Den norra delen av vägen till verk 15 går 
genom väldigt fuktiga miljöer, sumpskog. 
 Faunan har inte inventerats särskilt, men en 
särskild fågel- och fladdermusinventering har 
gjorts separat, Gerre och Pettersson 2009. 

Resultat Kulturmiljö
I detta avsnitt presenteras resultatet av den 
arkeologiska utredningen. För en specifik be-
skrivning av varje enskild lämning och gräven-
het hänvisas till bilaga 2 och 3. Lämningar och 
provgropar redovisas på illustration 4-7. Som 
ett resultat av utredningen har 52 lämningar 
registrerats. Det rör sig om 37 stenhägnader, 
13 gränsmärken och två torplämningar. Dessa 

har givits nummer 0914:1-52 i Rio Kulturkoo-
perativs databas.

Hägnader – stengärdesgårdar
Under utredningen registrerades 37 stenhägna-
der. Dessa har fått numren 0914:1-6, 9, 10, 12-
14, 16, 18-21, 23-28, 30, 33-36, 38, 40, 41, 
43, 44-46, 48, 51 och 52. De hägnader som 
korsar planerad vägsträckning mättes med ett 
fåtal undantag in som punkter, medan de som 
följer vägsträckningen mättes in som linjer. 20 
av stenhägnaderna markerar aktuella gränser. 
 Lämningarna 0914:1-6 och 9 hör förmodli-
gen samman med ett småskaligt odlingsland-
skap och bebyggelse som finns markerad på 
Laga skifteskarta över Köperöd från 1845. 
Lämningarna 0914:1, 3 och 9 är högre, mellan 

Ill. 5. Resultat av arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning i delområdet Jättesås. För beskrivning av 
enskilda lämningar och naturhänsynspunkter hänvisas till bilaga 1 och 2.



Ill. 6. Resultat av arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning i delområdet Sörskogen. För beskrivning av 
enskilda lämningar och naturhänsynspunkter hänvisas till bilaga 1 och 2.
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0,6 och 1 meter, och relativt vällagda. Övriga 
hägnader i området är lägre, består ofta av 1-3 
varv sten och har förmodligen inte fungerat 
som gränsmarkörer.
 Det är möjligt att 0914:18 och 28 markerar 
gränser som finns markerade på Enskifteskar-
ta över Jättesås från 1824. 

 Hägnaden 0914:30 följer en skogsväg som 
till viss del har samma sträckning som en väg 
markerad på Storskifteskarta över Lilla Garn 
från 1797. Det är möjligt att även lämning 
0914:34 hör samman med denna väg. 
 Lämningarna 0914:38 och 40 markerar inte 
någon aktuell gräns. Det är troligt att båda 

Ill. 7. Resultat av arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning i delområdet Nordbergen. För beskrivning av 
enskilda lämningar och naturhänsynspunkter hänvisas till bilaga 1 och 2.



Ill. 8. Planerad utformning av vindparken. Kartan visar planerad placering av verk och vägar.



Ill. 8. Planerad utformning av vindparken. Kartan visar planerad placering av verk och vägar.
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dessa hägnader hör samman med uppodling-
en under senare delen av 1800-talet.
 Lämning 0914:51 markerar en gräns på 
Laga skifteskarta över Hede från 1880. 
 Samtliga stenhägnader har registrerats som 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

Gränsmärken 
Under utredningen har 13 gränsmärken re-
gistrerats. Dessa har fått nummer 0941:7, 8, 
11, 15, 17, 22, 31, 32, 37, 42, 47, 49 och 
50. Gränsmärkena berättar om ett landskap 
som innehöll resurser som var så viktiga för 
människorna att det var betydelsefullt att ha 
tydliga ägogränser. Gränsmärkenas status 
enligt KML har bedömts utifrån om de ingår i 
en aktuell gräns eller ej, deras konstruktion 
samt förmodade ålder. Förmodad ålder ba-
seras på historiskt kartmaterial samt utse-
ende.
 Gränsmärkena 0914:7, 8, 11, 15, 22 och 
47 består av ett fundament av 2–7 stenar 
samt en upprättstående visarsten. Lämning 
0914:31 är av en liknande typ men har ett 
större fundament med 11 stenar. Alla dessa 
lämningar markerar aktuella gränser. 
 Lämningarna 0914:32, 37, 42, 49 och 50 
utgörs av 3–10 flata eller kantiga stenar lagda 
i en relativt flack stapel. Vissa av märkena är 
utrasade. Dessa märken har ingen visarsten. 
0914:37 och 42 markerar aktuella gränser. 
0914:32 och 49 markerar gränser från Laga 
skifteskarta över Hede från 1880. Lämning 
0914:50 markerar en gräns på Storskifteskar-
ta över Hede från 1814.
 0941:17 består av tre block varav ett upp-
rättstående. De andra två är utrasade och kan 
även de ha varit uppräta. Märket markerar inte 
någon aktuell gräns. Det markerar inte heller 
någon gräns i det historiska kartmaterialet. 
Möjligen hör det ihop med gränsen mellan 
Råsseröd och Nybygget, alternativt kan det 
ha haft en annan funktion än som gränsmar-
kör.
 Samtliga gränsmärken har registrerats som 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

Lägenhetsbebyggelse, torplämningar
Under utredningen registrerades två torpläm-
ningar, båda i delområde Sörskogen. Dessa 
har fått nummer 0914:29 och 39. 
 Ett stort antal torp och backstugor har under 
1800-talet funnits i dalgången kring Restebäck-
en. Ett fåtal av dessa är fortfarande bebodda. 
Torpen har inventerats av Forshälla Hembygds-
förening, som även har satt ut skyltar med in-
formation och foton vid lämningarna, men tor-
pen är inte tidigare registrerade i FMIS. 
 Lämning 0914:29 utgörs av torpet Kohagen. 
Lämningen består av en 4 x 4 meter stor och 
1 meter hög husgrund. I den nordvästra delen 
av grunden finns ett troligt spisröse. Husgrun-
den är beväxt med ett äppelträd. Cirka tio meter 
nordväst om husgrunden finns en knuttimrad 
byggnad, som delvis har rasat samman. Områ-
det kring byggnaderna är avverkat och en skogs-
väg med påförd makadam går mellan dem. 
 Lämning 0914:39 utgörs av torpet Dalarna. 
Lämningen består av en rektangulär husgrund, 
4,5 x 4 meter stor och  cirka 1,5 meter hög, 
byggd av upp till fem lager sten. I den västra 
väggen finns en ingång. Grunden är beväxt 
med grov gran och björk. Norr om husgrunden 
finns ytterligare en grund, förmodligen efter 
en ladugård eller annan utbyggnad, samt ett 
röjningsröse vid ett mindre impediment. I läm-
ningen ingår även ett system av hägnader som 
sträcker sig från husgrunden ner mot bäcken 
och omgärdar odlingsmarken. Hägnaderna är 
ca 0,6 meter breda och 0,7 meter höga, och 
består främst av rundade stenar. Lämningen 
är kraftigt skadad av skogsbruk.
 De båda torplämningarna har registrerats 
som övriga kulturhistoriska lämningar.

Provgropar
Fyra provgropar grävdes längs en av vägsträck-
ningarna inom delområde Nordbergen, bilaga 
3, illustration 7. Området består av en ostslutt-
ning i anslutning till Forshälladalen och är be-
läget 50-75 meter över havet. En bäck rinner 
cirka 10-20 meter norr om vägen. Stratigrafin 
i provgroparna var relativt likartad, med ett 10 
centimeter tjockt lager av förna, som i provgrop 
1 och 2 följdes av ett 32 -38 centimeter tjockt 
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Ill. 9. Lämning 0914:19, hägnad. Delområde Jättesås.
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lager av sandig silt. I provgrop 3 och 4 var silt-
lagret cirka 15 centimeter tjockt och följdes av 
ett siltigt lerlager. Inga spår av mänsklig aktivi-
tet påträffades. 

Naturvärdesbedömning och antikvarisk 
bedömning
Vid anläggning och förstärkning av vägar bör 
man minimera passager över fuktstråk och 
sumpskogar. Då väganläggning sammanfaller 
med bäckar, diken och fuktiga markområden 
bör stor varsamhet tas för att inte förändra 
områdets hydrologi, se rekommendationerna i 
avsnittet Generell hänsyn.
 Av de tidigare utpekade värdfulla miljöerna 
är det ett naturvärdesområde, en nyckelbiotop 
samt en sumpskog som kan beröras av pro-
jektet, se Särskild hänsyn och illustration 6. 
Övriga utpekade miljöer bedöms inte påverkas 
direkt av den planerade exploateringen. Biolo-
giska värden i riksintressen och naturreservat 
i omgivningarna bedöms inte bli påverkade. 
 Den samlade bedömningen av fladdermus-
inventeringen är att de fyra delområdena samt 
det i mellanliggande centrala området har låga 
biotopvärden och små förutsättningar för en 
hög artrikedom och/eller ett högt individantal 
av fladdermöss, Gerre och Pettersson 2009. 
Fladdermusinventeringen visade inte heller på 
några fynd av ovanliga eller rödlistade arter. 
 Fågelutredningen kommer fram till att de 
flesta arter som anses vara känsliga för vind-
kraftsetablering inte bör påverkas i någon stör-
re omfattning samt att det inte är något kon-
centrerat fågelsträck över Forshällaområdet, 
Gerre och Pettersson 2009. De bästa områ-
dena med häckningsmiljöer för nattskärra be-
döms vara uppe på åsarna i Nordbergen och i 
den västra halvan av Sörskogenområdet. 
 Kulturvärdena inom utredningsområdet är i 
första hand knutna till senare tiders utmarks-
bruk. Även förhistoriska lämningar finns repre-
senterade. Om hänsyn visas till de registrerade 
lämningarna enligt rekommendationer i denna 
rapport, bedöms projektet ha liten påverkan 
på kulturvärdena. 
 Påverkan på kulturvärden i kulturmiljöerna 
i omgivningarna bedöms bli mycket liten. Kul-

turmiljöerna i dalgångarna kring området är i 
första hand knutna till odlingslandskapet. 
 Sammanfattningsvis tyder resultaten från ut-
redningen inte på några stora konflikter med 
naturvärden eller kulturmiljöer. I det fall rekom-
mendationerna följs vid anläggning av verk och 
vägar bedöms projektet kunna genomföras 
utan stor påverkan på natur- och kulturmiljö.

Generell hänsyn 
Ett antal värdefulla element och små biotoper 
finns spridda över området. Dessa bör undvi-
kas 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.
Senvuxen tall. Gamla knotiga tallar på •	
grunda jordar som trots sin höga ålder kan 
ha klena dimensioner. Dessa långsamväx-
ande träd är ofta viktiga för till exempel 
skalbaggar och lavar. Senvuxen tall läm-
nas i största möjliga mån. Där detta inte 
är möjligt kan träden tas ned och lämnas 
som död ved.
Flata hällmarker i anslutning till våtmarker. •	
Anläggningsarbeten och sprängning kan 
påverka hydrologin i området. 
Bäckar och fuktstråk mellan myrar och våt-•	
marker. Viktigt att vid anläggning av väg 
ej ändra de hydrologiska förhållandena. 
Passage av bäckar eller diken görs med 
försiktighet. Att anlägga väg med hjälp av 
trumma är en lämplig hänsynsåtgärd. 
Våtmarker och sumpskogar. Vid verkspla-•	
ceringar eller vägdragningar nära våtmar-
ker eller sumpskogar lämnas en beväxt zon 
mellan verksplats/väg och skyddsobjekt. 



21

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.

Särskild hänsyn
Inför den fortsatta planeringen av projektet bör 
följande konflikter särskilt beaktas. De inmätta 
lämningarna och naturelementen redovisas på 
illustration 4-7.

Vägen mellan verk 1 och 2 passerar nära •	
ett gränsmärke och en hängnad (0914:15-
16). Vid  detaljplanering bör vägen justeras 
något västerut för att undvika dessa. 
I utkanten av verksområdet till verk 2 finns •	
en längre hägnad (0914:12-14). Detaljplan-
ering och anläggning av verkplatsen och 
anslutande väg bör göras för att undvika 
denna. Om möjligt bör vägen dras genom 
befintlig öppning i hägnaden. 
Mellan verk 2 och 3 går vägen genom äldre •	
granskog, vilket är ovanligt i området. Av-
verkning bör ske i en så smal korridor som 
möjligt. Undvik att avverka de grövsta gra-
narna (naturhänsyn 2).
Inom verksområdet för verk 3 finns två •	
gränsmärken (0914:11 och 17). Detalj-
planering bör göras med stor hänsyn till 
lämningarna. Det är möjligt att vägen och 
verksplatsen kan komma att upplevas som 
dominant i förhållande till märkena.
Vägen mellan verk 3 och 4 passerar två •	
hägnader (0914:9-10). Vägen kan behöva 
justeras något åt väster vid 0914:9 och 
norrut vid 0914:10.
Nära verk 4 finns en damm. Den väg som •	
passerar bör anläggas på ett avstånd  som 
gör  att markarbetena inte påverkar dam-
men (naturhänsyn 10). 
Vägen mot verk 5 passerar tre hägnader •	
(0914:3-5). Detaljplanering av väg bör gö-
ras för att undvika dessa, se illustration 
4. 
Inom verksområde 5 finns två hägnader. •	
Det är önskvärt att verksplatsen justeras 
så att dessa undviks.

Väg mot verk 6, 7 och 8 passerar genom •	
en hägnad (0914:6). Vägen bör anläggas 
så att man inte gör en större öppning i 
stenmuren än nödvändigt. Bor tplockad 
sten bör placeras i anslutning till mur-
en.
Väg mellan verk 6 och 7 passerar nära ett •	
gränsmärke (0914:7). Vägen bör justeras 
något åt nordost så att märket kan kvarstå 
orört.
Väg mot verk 8 passerar ett gränsmärke •	
(0914:8).Vägen bör justeras något åt norr 
så att detta kan kvarstå orört.
Väg mot verk 9 och 10 passerar genom en •	
hägnad (0914:18) för att sedan fortsätta 
upp mot en höjdrygg längs en annan häg-
nad (0914:19) som är mycket välbevarad, 
illustration 9. Vägen bör anläggas så att 
man inte behöver göra en större öppning 
i stenmuren än nödvändigt. De bortplock-
ade stenarna bör att staplas upp i anslut-
ning till muren. Vägen kan behöva justeras 
något åt väster för att undvika hägnaden 
0914:19.
I den norra delen av verksområde 10 finns •	
ett antal hägnader och ett gränsmärke 
(0914:20-25). Verksplatsen bör justeras 
så att dessa kan kvarstå orörda.
Väg mot verk 11, 12, 14 och 15 följer en •	
skogsväg som passerar mellan en torp-
grund och en timrad byggnad som hör ihop 
med grunden (0914:29). Vid transporter 
och anläggningsarbeten bör hänsyn visas 
till lämningen. Början av vägen går genom 
ett område med strandskydd.
I östra delen av verksområde 11 finns ett •	
naturvärdesområde. Vägen förbi verksom-
rådet bör dras på östra sidan av verket och 
eventuell avlastningsyta bör ligga åt öster 
(Naturhänsyn 44-47). Samråd med Skogs-
styrelsen bör hållas angående naturvär-
desområdet. 
Den norra delen av vägen mot verk 15 går •	
genom väldigt fuktiga miljöer och sump-
skog (naturhänsyn 48 och 49). Här är det 
lämpligt att försöka dra vägen mer åt öster, 
och finna en sträckning där man minimerar 
passagen genom sumpskogen.
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Cirka 8 meter från verk 15 finns ett gräns-•	
märke (0914:32). Detaljplanering bör ske 
med stor hänsyn till lämningen. Verksområ-
de 15 ligger nära en nyckelbiotop. Samråd 
med Skogsstyrelsen bör hållas. Väg och 
avlastningsytor bör anläggas åt öster för 
att undvika påverkan på nyckelbiotopen.
Väg mellan Verk 12 och 14 passerar genom •	
en hägnad (0914:34). Vägen bör anläggas 
så att  man inte gör en större öppning i 
stenmuren än nödvändigt. Bortplockad 
sten bör placeras i anslutning till muren. 
Vägen passerar även i ett kortare avsnitt 
mellan en brant och en sumpskog. Vägen 
bör här flyttas längre ifrån branten så att en 
trädridå kan sparas. Avverkningskorridoren 
bör göras så smal som möjligt.
Vägen mot verk 13 följer en äldre väg-•	
sträckning som finns markerad på Stor-
skifteskarta över Forshälla Prästgård från 
1796. Vägen går även över en bro som 
också finns markerad på Storskifteskar-
tan. Bron är dock ombyggd under senare 
tid. Vägen passerar genom en  torplämning 
(0914:39), som består av en husgrund, yt-
terligare en grund, ett röjningsröse, samt 
ett hägnadssystem kring odlingsmark som 
sluttar ner mot en bäck. Vägen kan behö-
va justeras något åt väster för att undvika 
torpgrunden. Vägdragningen passerar även 
genom tre hägnader (0914:38, 40 och 42). 
Vägen bör anläggas så att man inte behö-
ver göra en större öppning i hägnaderna än 
nödvändigt. Bortplockade stenar bör place-
ras i anslutning till muren.
I västra kanten av verksområde 14 finns •	
en hägnad (0914:35) och två gränsmärken 
(0914:36 och 37). Verksplatsen bör juste-
ras så att dessa undviks.
Väg mot verk 16 och 17 passerar genom •	
en hägnad (0914:45). Vid passagepunkten 
ligger hägnaden i anslutning till jordbruks-
mark, vilket innebär att den omfattas av 
biotopskyddsbestämmelser. Vägen bör jus-
teras något åt väster för att undvika hägna-
den där de löper parallellt. Vägen följer, ef-
ter att ha passerat det öppna fältet i sydost, 
ett befintligt traktorspår i en ädellövskog 

nära åkerkanten. Den avverkade korridoren 
bör hållas så smal som möjligt på denna 
sträcka. Vägen passerar även i utkanten av 
befintlig fornlämning, Forshälla 224:1, en 
boplats med datering till stenålder. Längre 
västerut passerar vägen genom en hägnad 
(0914:46). Vägen bör anläggas så att man 
inte gör en större öppning i stenmuren än 
nödvändigt. Bortplockad sten bör placeras 
i anslutning till muren.
Väg mellan verk 16 och 17 passerar nära ett •	
gränsmärke (0914:47) samt genom en häg-
nad (0914:48). Vägen bör justeras något sö-
derut för att undvika gränsmärket. Vägen bör 
anläggas så att  man inte gör en större öpp-
ning i stenmuren än nödvändigt. Bortplockad 
sten bör placeras i anslutning till muren.
I västra delen av verksområde 17 finns ett •	
gränsmärke (0914:49). Verkplatsen bör jus-
teras så att märket kan kvarligga ostört. 
Söder om verk 17 i Sörskogen respektive •	
Nordbergen går vägen genom bestånd med 
mycket ek (naturhänsyn 36). Avverknings-
korridoren bör hållas smal.

Rekommendationer inför fortsatt arbete
Vägar och eventuella förstärkningar av befint-
liga vägar som kan innebära förändring i natur-
miljön i strandskyddade områden kan behöva 
dispens från kommunen. Om förstärkning av 
vägen som passerar genom Store Mosse na-
turreservat/Natura 2000-område ska göras 
krävs samråd med länsstyrelsen. Vägsträck-
ningar och verkplaceringar i anslutning till 
nyckelbiotop och naturvärdesområde bör sam-
rådas med Skogsstyrelsen.
 Åsarna i Nordbergen och i den västra halvan 
av Sörskogenområdet är fina häckningsmiljöer 
för nattskärra. Anläggningsarbeten bör inte ut-
förs i dessa områden under artens häcknings-
tid (från mitten av maj till slutet av augusti).
 Skyddade områdena i omgivningarna, som 
naturreservat, riksintresseområden, värdefulla 
odlingslandskap och kulturmiljöer, kan kom-
ma att påverkas visuellt. Det är en fråga som 
bör behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) för projektet. Detsamma gäller värde-
fulla odlingslandskap i omgivningarna. 
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 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. 
 Hägnader i anslutning till jordbruksmark om-
fattas av biotopskyddsbestämmelser. Ansökan 
om ingrepp lämnas till länsstyrelsen.

 Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade en-
ligt 14 kap 8 § brottsbalken. Ansökan om sä-
kerställande av gränsmärken lämnas till Lant-
mäteriet.
 De åtgärder som kommer att vidtas för att 
minska påverkan på de värden som framkom-
mit i utredningen bör redovisas i MKB för pro-
jektet.
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Nr Beskrivning

2 Vägsträckningen passerar två äldre granar, spara dem om möjligt.

4 Vägsträckning passerar ett fuktstråk. Visa generell hänsyn.

8 Vägsträckningen passrar ett dike, trumma bör användas.

9 En grövre björk, bör sparas om möjligt.

%&

%2 Vägsträckning passerar ett fuktstråk. Visa generell hänsyn.

%4 Vägpassage passerar bäck. Visa generell hänsyn och använd trumma.

%' Grova granar invid liten bäck, spara dem om möjligt. Generell hänsyn.

2& Passerar bäck, hänsyn och  trumma. Smal avverkningskorridor.

2% Smal passage mellan en bäck och stenmur, visa generell hänsyn. 

22 Bäck går längs med vägen, håll skyddsavstånd.

2+

2,

2' Vägpassage passerar bäck. Visa generell hänsyn och använd trumma.

29

+&

++ Inslag av ung ek och en grov tall. Smal avverkningskorridor.

+4 Mindre fuktstråk utmed vägen, visa generell hänsyn.

+, Passage av bäck, använd trumma och visa generell hänsyn.

+' Litet ekbestånd i sluttning, smal avverkningskorridor.

+9

42 Passerar liten bäck, hänsyn och  trumma. Smal avverkningskorridor.

4+ En bäck rinner nära vägen, håll skyddsavstånd vid detaljplanering.

44 Passerar dikad bäck, visa generell hänsyn och använd  trumma. 

40 Vägsträckning passerar ett fuktstråk. Visa generell hänsyn.

4,

4'

48

49 Skogen är sumpigt åt väster, håll vägen åt ost där marken är torrare.

0& Brant, dra vägen en bit ifrån, spara trädridå och minimera avverkning.

0%

02 Vägen passerar en relativt grov ek, undvik att avverka denna.

En damm ligger brevid föreslagen vägsträckning. Håll skydds avstånd vid 

detaljplanering. 

Vägen korsar en bäck och följer sedan längs med. Använd trumma och ha 

skyddsavstånd till bäcken

Vägesträckningen går genom en brant sluttning med ek. Avverkningskorridoren 

bör hållas smal.

En fin blockbrant och en sumpskog nedan. Lämna en skyddskorridor med träd  

till bägge.

Vägen passerar en sumpskog. Rak och plan sträckning att föredra.

Grävd damm intill mosse, smal passage mellan mosse och klippa. Hänsyn 

med avseende på mossen.

Naturvårdsområde som är sumpigt med tall och björk.

Vägen passerar i utkanten av ett naturvårdsområde. Dra vägen åt nordost för 

att undvika det fuktigare området.

Liten bäck som rinner mot sumpskogen. Visa generell hänsyn och använd 

trumma.

Vägen passerar ett fuktigt område. Placera vägen åt sydost för att undvika 

detta område.

Bilaga 1. Naturhänsyn
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Bilaga 2. Kulturhistoriska lämningar

����������	���������������������������������������

Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

Osäker 
position

Osäker 
utbredn.

1 Hägnad O–V orientering. 1,0 meter bred, 0,6 meter 
hög. Består av upp till fyra lager sten, 0,2 – 
1,0 meter stora. Skadad: delvis nedfallen, 
beväxt med träd. En väg går igenom 
hägnaden. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

2 Hägnad Stensträng. O-V orientering. 0,80 meter 
bred, 0,80 meter hög, upp till tre lager, 
rundade block, 0,3 - 1,0 meter stora. Beväxt 
med enbuskar. Skadad: något utrasad.

Övrrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

3 Hägnad Orientering NV-SO, kröker till SV-NO. Bredd 
0,5 meter, höjd 0,6 meter. Ett till två varv 
sten 0,2 – 0,9 meter stora. Skadad: delvis 
utrasad. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

4 Hägnad SV-NO orientering, bredd 0,6 meter, höjd 0,5 
meter. Består av ett till tre varv, kantiga 
block 0,2 – 1,0 meter stora. Skadad: något 
utrasad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

5 Hägnad NV-SO orientering. Bredd 0,8 meter, höjd 
0,5 meter. Ett till två lager, stenar 0,2 – 0,6 
meter stora. Övertorvad. Skadad av 
skogsmaskin i NO delen.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

6 Hägnad NV-SO orientering. Bredd 0,5 meter, höjd 
1,0 meter. Stenhägnad i tre tilll fyra lager, 
stenar 0,3 – 0,5 meter stora. Fortsätter 
utanför utredningsområdet.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

7 Gränsmärke Längd 0,55 meter, bredd 0,5 meter, höjd 
0,65 meter. Består av tre stenar, 0,4 – 0,65 
meter stora. En upprättstående visarsten. 
Oskadad. I aktuell gräns.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

8 Gränsmärke Längd 1,4 meter, bredd 1,3 meter, höjd 0,7 
meter. Består av fyra stenar, 0,5 – 0,7 meter 
stora. En upprättstående visarsten. 
Oskadad. Mycket nära gränsen mellan 
Synnebol och Norgård, hör förmodligen 
samman med denna.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

9 Hägnad NV-SO orientering. Krökt. 0,7 meter hög, 
0,6 meter bred. Två till fyra varv, mest 
rundade block, 0,3 – 0,8 meter stora. Två 
skador: ett dike och en skogsväg passerar 
igenom. Fortsätter efter inmätt slutpunkt, 
utanför utredningsområdet.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

10 Hägnad O-V orientering, Bredd 0,5 meter, höjd 0,6 
meter. Ett till två varv, kantiga och rundade 
block, ca 0,3 – 0,8 meter stora.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

11 Gränsmärke Längd 1,3 meter, bredd 1,2 meter, höjd 1,2 
meter. En upprättstående visarsten, fem 
stenar i fundament 0,2 – 1,2 meter stora. I 
anslutning till gränsen mellan Uggelhult och 
Råsseröd. Även i närheten av gränsen mot 
Nybygget. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

12 Hägnad SO-NV orientering. Krökt. 0,6 meter bred, 
0,7 meter hög. Ett till två varv, block 0,2 – 
1,0 meter stora. Skadad: delvis utrasad. Väg 
igenom.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

13 Hägnad O-V orientering Bredd 0,7 meter, höjd 0,9 
meter. Ett till två varv, kantiga och rundade 
block 0,4 – 1,3 meter stora, vissa 
upprättstående. Skadad: delvis utrasad. 
Samma som 12.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

14 Hägnad V-O orientering. Bredd 0,6 meter, höjd 0,9 
meter. Ett till två varv, kantiga och rundade 
block, 0,4 – 1,3 meter stora, vissa 
upprättstående. Delvis utrasad, skadad av 
nedfallna träd. Skogsväg igenom. Fortsätter 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej
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efter inmätt slutpunkt, utanför 
utredningsområdet. Sammanhörande med 
13. I aktuell gräns.

15 Gränsmärke I aktuell gräns. Längd 0,7 meter, bredd 0,6 
meter, höjd 0,6 meter. Upprättstående 
visarsten, fyra stenar i fundament, upp till 0,4 
meter stora, kantiga. Oskadad, eventuellt 
rubbat och återuppbyggt.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

16 Hägnad NV-SO orientering. 0,4 meter bred, 0,9 
meter hög. Två till tre varv, mest kantiga 
block, 0,4 – 1,5 meter stora, vissa 
upprättstående. Skadad: delvis utrasad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

17 Gränsmärke Längd 1,2 meter, bredd 0,2 meter, höjd 0,5 
meter. Tre block, ett upprättstående och två 
utrasade, 0,5 – 1,2 meter stora. Det har inte 
gått att belägga vilken gräns märket hör 
samman med.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

18 Hägnad Ett till två varv, kantiga stenar, 0,2 – 0,9 
meter stora. Krökt. Bredd 1,1 meter, höjd 0,5 
meter. Skadad: något utrasad. Fortsätter 
mot NV.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

19 Hägnad SV-NO orientering. Bredd 0,6 meter, höjd 
0,9 meter. Ett till två varv, kantiga och 
rundade stenar, 0,2 – 1,5 meter stora. 
Vällagd. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

20 Hägnad Krökt. Bredd 0,6 meter, höjd 0,8 meter. Ett 
till tre varv, främst kantiga stenar, 0,4 – 1,0 
meter stora. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

21 Hägnad NV-SO, bredd 0,5 meter, höjd 1,0 meter. Ett 
till tre varv, kantiga stenar, 0,4 – 1,0 meter 
stora. Oskadad. I aktuell gräns. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

22 Gränsmärke Längd 0,2 meter, bredd 0,2 meter, höjd 0,6 
meter. Ansamling av sten vid brant. En 
stående sten i östra delen av 
lämningen.Oskadad. I aktuell gräns.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

23 Hägnad O-V orientering. Bredd 0,5 meter, höjd 0,6 
meter. Ett till tre varv, kantiga och rundade 
stenar, 0,4 – 0,8 meter stora. Oskadad. 
Mellan två bergknallar.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

24 Hägnad SV-NO, NV-SO, krökt. Bredd 0,4 meter, 
höjd 0,4 meter. Ett till två varv, kantiga 
stenar, 0,3 – 0,9 meter stora. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

25 Hägnad NV-SO orientering. Bredd 0,5 meter, höjd 
0,6 meter. Två till tre varv, kantiga och 
rundade stenar, 0,3 – 1,0 meter stora. 
Relativt vällagd. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

26 Hägnad NO-SV orientering. Bredd 0,6 meter, höjd 
0,8 meter. Ett till tre varv, kantiga och 
rundade stenar, 0,3 – 1,1 meter stora. 
Oskadad. Sträcker sig utanför 
utredningsområdet mot NV. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

27 Hägnad O-V orientering. Bredd 0,5 meter, höjd 0,5 
meter. Ett till två varv, kantiga och rundade 
stenar, 0,4 – 0,7 meter stora. Oskadad. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

28 Hägnad NO-SV orientering. 0,5 meter bred, 0,7 
meter hög. Består av två till tre varv rundade 
stenar, 0,4 – 0,8 meter stora. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

29 Lägenhetsbebyggelse, 
torp.

Torpet Kohagen. En husgrund, 4 x 4 meter 
stor, 1,0 meter hög. Ett troligt spisröse i NO 
delen av huset. Beväxt  med äppelträd. 10 
meter NO om husgrunden finns en 
knuttimrad byggnad, delvis stående men 
skadad. Avverkat och utplanat omkring, en 5 
x 5 meter yta kring husgrunden sparad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

30 Hägnad NV-SO orientering. 0,5 meter bred, 0,4 hög. 
Ett till två varv, rundade och kantiga stenar, 
0,4 – 0,8 meter stora. Har förmodligen 
sträckt sig längre åt båda håll. Skadad av 
skogsbruk och vägbygge. Något utrasad, 
beväxt med ris.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej
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31 Gränsmärke Längd 2,0 meter, bredd 1,5 meter, höjd 1,0 
meter. Upp till tre stenar på höjden. 
Upprättstående visarsten, 11 stenar i 
fundament, 0,5 – 1 meter stora. Markerad 
med två meter hög käpp. Oskadad. I 
anslutning till gränsen mellan Garn och 
Hede, samt gränsen kring Lommern.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

32 Gränsmärke Längd 1,30 meter, bredd 0,8 meter, höjd 0,3 
meter. Cirka 10 stenar, 0,2 – 0,6  meter 
stora. Utspridda. Ingen visarsten. Oskadat. 
Ej i aktuell gräns. Hör samman med gräns 
från Laga skifteskarta från 1880.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

33 Hägnad N-S orientering, krökt. I gräns. 0,5 meter 
bred,  1,0 meter hög. Två till tre varv, 
rundade stenar, 0,4 – cirka 1 meter stora. 
Vällagd. Skadad: något utrasad på ett par 
ställen.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

34 Hägnad NV-SO orientering. 0,4 meter bred, 0,9 
meter hög, två till tre varv, rundade stenar, 
0,4 – 1,2 meter stora. Vällagd. Skadad: 
något utrasad. Fortsätter i båda riktningar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

35 Hägnad SV-NO orientering. 0,7 meter bred, 1,0 
meter hög, upp till 5 varv, kantiga stenar. 
Vällagd. Större upprättstående sten 
markerar början, tre mindre stensamlingar i 
SV ändpunkt. Skadad av bland annat 
rotvälta.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

36 Hägnad NO-SV, fortsätter åt SV från punkten. Bredd 
0,3 meter, höjd 0,4 meter, Ett till tre varv, 
rundade stenar, 0,3 – 0,8 meter stora. 
Sammanstrålar med # 35 cirka 2 meter O 
om punkt. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

37 Gränsmärke 0,5 meter lång, 0,3 meter bred, 0,2 meter 
hög. Består av tre stenar. Skadad: utrasat. I 
aktuell gräns mellan Garn 1:5 och 2:3.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

38 Hägnad NO-SV orientering. 0,5 meter bred, 0,9 
meter hög. Ett till tre lager sten. Skadad: 
delvis raserad. Korsas av väg/stig. Fortsätter 
åt NO.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

39 Lägenhetsbebyggelse, 
Torp

Torpet Dalarna. Rektangulär husgrund, 4,5 x 
4 meter stor, cirka 1,5 meter hög, upp till 5 
lager sten. Ingång i den västra väggen. 
Beväxt  med grov gran och björk. Norr om 
husgrunden finns en annan grund, 
förmodligen en ladugård eller annan 
ekonomibyggnad, samt ett röjningsröse vid 
ett mindre impediment. I lämningen ingår 
även ett system av hägnader som sträcker 
sig från husgrunden ner mot bäcken och 
omgärdar odlingsmarken. Hägnaderna är ca 
0,6 meter breda och 0,7 meter höga, och 
består främst av rundade stenar. Området 
kraftigt skadat av skogsbruk.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

40 Hägnad SV-NO orientering. 0,5 meter bred, 0,8 
meter hög. Ett till fyra varv sten. Skadad: 
delvis utrasad. Vägen går genom muren. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

41 Hägnad NV-SO orientering. Krökt. Bredd 0,4 meter, 
höjd 1,0 meter. Tre till sex varv, huggna 
stenar. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

42 Gränsmärke Längd 1,4 meter, bredd 1,0 meter, höjd 0,2 
meter. Består av fem utspridda stenar. Ingen 
visarsten. Skadad: utrasat. Beväxt med 
buskar. I aktuell gräns mellan Forshälla och 
Garn.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

43 Hägnad NV-SO orientering. 0,5 meter bred, 0,8 
meter hög, två till fem lager sten, 0,2 till 1,0 
meter stora kantiga stenar. Följer aktiv 
gräns. Skadad: delvis raserad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

44 Hägnad NV-SO orientering. 0,5 meter bred, 0,75 
meter hög. Två till fyra varv, rundade stenar, 
0,3 – 0,8 meter stora. I aktiv gräns. 10 – 20 
meters öppning  där vägen korsar. Skadad: 
något utrasad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej
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45 Hägnad O-V orientering. 0,5 meter bred, 0,8 meter 
hög, ett till tre lager sten, främst rundade 0,4 
– 1,0 meter stora. I kant av gärde, 
sammanfaller med taggtrådsstängsel. 
Fortsätter i båda riktningar längs gärdet. 
Beväxt med buskar. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

46 Hägnad N-S orientering. 0,5 meter bred, 0,6 meter 
hög. Ett till tre lager sten, 0,3 – 1,0 meter 
stora , kantiga och rundade. Mellan två 
bergknallar, i aktuell gräns. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

47 Gränsmärke 0,8 x 0,8 meter stort, 1,0 meter högt, 
stående visarsten. Sex – sju stenar, 0,2 – 
0,4 meter stora, i fundament. I aktuell gräns 
mellan Solberg och Hede.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

48 Hägnad N-S orientering, 0,4 meter bred, 0,6 meter 
hög. Ett till tre lager sten, rundade , 0,3 – 0,8 
meter stora. Fortsätter åt N, slutar vid 
bergknalle. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

49 Gränsmärke 1,3 x 0,8 meter stort, 0,2 meter högt. Nio 
något spridda stenar, främst kantiga, 0,2 – 
0,5 meter stora, ingen visarsten. Skadad: 
utrasad. Hör samman med gräns på Laga 
skifteskarta från 1880.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

50 Gränsmärke 0,7 x 0,5 meter stort, 0,2 meter högt. Fem 
kantiga stenar på liten bergknalle, 0,4 – 0,5 
meter stora, ingen visarsten. Oskadat. Hör 
samman med en gräns på Storskifteskarta 
från 1814.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

51 Hägnad N-S orientering. 0,6 meter bred, 0,7 meter 
hög. Ett till tre varv sten, rundade , 0,4 – 0,7 
meter stora. Oskadad.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej

52 Hägnad NV-SO orientering, 0,4 meter bred, 0,6 
meter hög. Ett till tre varv sten, rundade, 0,4 
– 1,2 meter stora. Fortsätter i båda 
riktningar, utanför utredningsområdet, längs 
vägen åt SO. Oskadad. I aktuell gräns.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Nej Nej
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Bilaga 3. Beskrivning av provgropar.

Provgrop 1

0,5 x 0,5 meter

Lagerföljd: 0 – 0,10 förna

0,10 – 0,42 grå sandig silt

Fynd: -

Provgrop 2

0,5 x 0,5 meter

Lagerföljd: 0 – 0,10 förna

0,10 – 0,48 grå sandig silt

Fynd: -

Provgrop 3

0,5 x 0,5

Lagerföljd 0 – 0,10 förna

0,10 – 0,27 brun sandig silt

0,27 – 0,33 gråbrun lerig silt

Fynd: -

Provgrop 4

0,5 x 0,5 meter

Lagerföljd: 0 – 0,10 förna

0,10 – 0,25 brun, något sandig silt

0,25 – 0,30 gråbrun lera

Fynd: -

Bilaga 3. Provgropar
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