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Ill. 1. Översiktskarta för planerade vägar och verksplaceringar enligt förslag i juni 2009.
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 Det förslag som utretts bedöms som möj-
ligt att genomföra med tillräcklig hänsyn till 
naturmiljön. Under förutsättning att vägar och 
verksplatser justeras med hänsyn till naturmil-
jön och att tillräcklig hänsyn tas till våtmarks-
miljöerna i området bedöms parkens påverkan 
på områdets naturvärden som acceptabel. 
 Utredningen resulterade i att åtta lämningar 
registrerades. En av dessa, en fäbodslämning, 
bedömdes som fast fornlämning, resterande 
som övriga kulturhistoriska lämningar. De läm-
ningar som framkom utgör inget hinder för den 
planerade exploateringen. Hänsyn bör visas 
genom att vägdragningar och verksplaceringar 
justeras så att lämningarna kan kvarligga på 
plats. 
 Påverkan på riksintresse utgörs av både ne-
gativ och positiv påverkan. Den negativa på-
verkan begränsas till den visuella upplevelsen. 
Projektet kan ha en positiv inverkan på beva-
rande och utveckling av fäbodsmiljöerna och 
kyrkbyn. Projektets påverkan på riksintresse-
områdets kärnvärden bedöms sammantaget 
som positiv. Lokalt inom den del av riksintres-
set som berörs av vindparken kan projektet, 
med kompensationsåtgärder, få en stor positiv 
effekt på kulturmiljöerna.

Sammanfattning
Med anledning av planerad vindkraftsutbyggnad 
har Rio Kulturkooperativ, på uppdrag av Rabbals-
hede Kraft, utfört en kulturmiljöutredning och 
naturvärdesbedömning inom Härjedalens kom-
mun. Utredningsområdet omfattar den fysiska 
påverkan inom den planerade vindparken, det 
vill säga planerade vägar och verksplatser. 
Vindparken är delvis förlagd till riksintresse för 
kulturmiljövård. Påverkan på riksintresset och 
övriga fäbodar inom parken har bedömts. Rap-
porten innefattar också en bedömning av påver-
kan på eventuell fladdermuspopulation. 
 Områdets naturvärden är främst knutna till 
våtmarksmiljöer, sumpskogar och äldre skogs-
bestånd. Ett flertal våtmarker är upptagna i 
våtmarksinventeringen. En koncentration av 
värdefulla miljöer finns i de centrala delarna av 
området, sydost och öster om Åndbergsvallen, 
där ett flertal nyckelbiotoper, naturvärdesom-
råden, och sumpskogsmiljöer finns registrera-
de. Ett avgränsat område omfattas av biotop-
skydd. Vägnätet är planerat så att det i mycket 
liten omfattning berör våtmarker och myrar. 
Några verksplaceringar har bedömts som 
olämpliga eller tveksamma och justeringar har 
föreslagits. Grund till detta är exempelvis ver-
kens placering, vägdragningen för att komma 
till platsen, eller närhet till skyddsvärda fågel-
miljöer. Fågellivet har inventerats separat och 
behandlas inte i denna utredning. Arkivstudier 
angående fäbodsmiljön inom utredningsområ-
det har utförts. Denna visar på att det finns 
fäbodar med en historia som är äldre än 1800-
tal inom utredningsområdet.

Projekt Lillhärdal Åndberg
Härjedalens kommun
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning
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Inledning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rab-
balshede Kraft AB utfört en arkeologisk utred-
ning och naturvärdesbedömning inom område 
för vindkraftsutbyggnad beläget i Härjedalens 
kommun, Jämtlands län. Utredningen har visat 
att det finns motstående intressen inom delar 
av de projekterade områdena. Resultaten har 
kommunicerats med projektörerna, vilka har 
bedömt att vissa justeringar av föreliggande 
förslag bör göras. Denna utredningsrapport 
kan därför behöva kompletteras beroende på 
hur omfattande dessa justeringar blir. 

Syfte
Utredningen syftade primärt till att utreda före-
komsten av okända fornlämningar och kultur-
historiska lämningar inom utredningsområdet. 
Utredningen hade också i uppgift att översikt-
ligt inventera och bedöma naturmiljöerna samt 
bedöma påverkan inom och i anslutning till ut-
redningsområdet, se illustration 1 - 4. Dess-
utom har det ingått i uppdraget att bedöma 
projektets påverkan på riksintresseområdet 
Z63 Lillhärdals kyrkby och fäbodar. Rapporten 
innefattar också resultaten från den bedöm-
ning av påverkan på eventuell fladdermuspo-
pulation som beställts av projektören. Denna 
bedömning har gjorts genom skärmtolkning av 
flygfoton och annat tillgängligt bakgrundsma-
terial.

Avgränsning och metod
Inventering och naturvärdesbedömning omfat-
tar geografiskt endast det direkt berörda om-
rådet, där vindkraftverk och vägar planeras. 
Bedömningen av hur en etablering påverkar 
värden utanför projektområdet sker huvudsak-
ligen inom ramen för MKB-arbetet (miljökon-
sekvensbeskrivning).Den omvärldsbedömning 
som görs i denna rapport tar sin utgångspunkt 
i definitionen av vindparksområde, eller vind-
område. Detta är det område inom vilket det 
teoretiskt kan uppstå ljudvolymer på minst 40 
dB(A). Vindområdet för aktuell park är stort 
cirka 10 000 hektar, illustration 4. 
 Arbetet har bedrivits i form av arkivstudier 
samt fältstudier. Naturvärden på en mer över-

gripande nivå har kartlagts genom studier av 
flygfoton, avverkningsanmälningar och tidigare 
dokumenterade naturvärden. Verksplatser 
och vägsträckningar har fältinventerats med 
avseende på förekomst av tidigare okända 
fornlämningar, allmän naturmiljö och lämplig-
het att exploatera platserna. Fältinventeringen 
har omfattat drygt 800 hektar, illustration 2. 
Kulturlämningar och naturhänsynspunkter har 
mätts in med DGPS och värdena har efterbe-
räknats för större noggrannhet. Då arbetet be-
drevs i två arbetslag registrerades lämningar i 
två olika mätserier, från 1 respektive 501. 
 Fågelfaunan har inventerats separat. 
 Rapporten har strukturerats så att den in-
leds med en redovisning av kunskapsläget för 
natur- respektive kulturmiljö inom parken. Där-
efter presenteras utredningsresultatet tillsam-
mans med en tolkning av registrerade objekt/
områden. För en specifik beskrivning av varje 
enskilt objekt hänvisas till bilagorna. Rappor-
ten avslutas med en bedömning av resultaten 
och eventuella rekommendationer inför fort-
satt arbete. 

Beskrivning
Naturmiljö
De studerade området är stort och består av 
varierade naturtyper, men domineras av myrar 
och barrskogsklädda lågfjäll. Ett fåtal tjärnar 
och mindre sjöar ligger inom utredningsområ-
det. Stora delar av området är exploaterat och 
påverkat av modernt skogsbruk med hyggen 
och ungskogar medan andra delar har en mer 
opåverkad karaktär. Det är glesa varierade 
självföryngrade skogar med spår av äldre ti-
ders dimensionshuggning och ofta ett relativt 
stort inslag av död ved. Några få mindre ytor 
kring myrar och  bäckar/fuktstråk är i det när-
maste orörda. Vid utblickar uppfattas på de 
flesta ställen påverkan av det konventionella 
skogsbruket som ett dominerande inslag.
 Inom utredningsområdet återfinns många 
värdefulla våtmarker, mindre vattendrag och 
skogliga biotoper. Inga Natura 2000-områden, 
naturreservat, riksintressen för naturvård, fri-
luftsliv eller rennäring ligger inom vindområ-
det.



Ill. 2. Inventerat utredningsområde.



Ill. 3. Kartan visar tidigare dokumenterade 
naturvärden i förhållande till planerade vägar 
och verksplatser.
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 Runt om det studerade området ligger 
några riksintressen för naturvård och Natura 
2000-områden, bilaga 4. I omgivningen ligger: 
Dalkarlskölen, som närmast drygt 1 kilometer 
väster om närmaste verk vid Nybodarna; Löv-
vasselkölen, Rotälven-Rymman-Dyverdalen och 
Rödberget-Storvarden på andra sidan länsgrän-
sen mellan 2,5 och 6 kilometer från parken; 
samt Sexan-Olingen, cirka 8 kilometer öster 
om parken. Del av Dalkarlskölen och Skräp-
påsen är också skyddat som Natura 2000-om-
råde enligt art- och habitatdirektivet, ingår i 
myrskyddsplan för Sverige och är föreslaget för 
naturreservatsbildning. Inom Rotälvenområdet 
och Rödberget-Storvarden ligger naturreserva-
ten och Natura 2000-områdena: Norra Trolle-
grav och naturreservatet Rödbergets domänre-
servat. Dessa riksintresseområden omfattas 
inte av studien då ingen direkt påverkan på na-
turmiljön inom eller i anslutning till dessa om-
råden är aktuell. De arter inom dessa områden 
som skulle kunna påverkas av en etablering på 
detta avstånd är fåglar, vilka rör sig över större 
områden. Fågelinventering har utförts separat. 
Eventuell påverkan på värden i dessa områden 
är en fråga vid MKB-arbetet för projektet.
 Nyckelbiotoper, naturvärden och sumpsko-
gar förekommer spritt i området, illustration 
3. Det finns 12 nyckelbiotoper och 5 natur-
värdesobjekt registrerade inom vindområdet. 
Dessa utgörs främst av bäckmiljöer, äldre 
barrskogsmiljöer samt myr- och skogsmosai-
ker med tall. Här förekommer rödlistade arter 
av svampar, lavar och fåglar. En nyckelbiotop 
med äldre barrnaturskog i fuktig, källpåverkad 
miljö i den centrala delen av parken omfattas 
av biotopskydd. Området är påverkat genom 
att en skogsbilväg delar området i två delar. Ett 
objekt med naturvärden, en gammal senvuxen 
gransumpskog längs Lillåndbrynnen, omfattas 
av naturvårdsavtal. En koncentration av värde-
biotoper finns i den centrala delen av parken, 
från Åndbergskölen i väster till Kölsbrynnen 
och Nybodhållan i öster. Registrerade sump-
skogar finns spritt över hela området, totalt 18 
stycken. Det är översilningsskog, fuktskog och 
kärrskog av barrskog eller blandskog och de 
flesta objekten ansluter till å eller öppen myr. 

 Äldre gran- och tallskogar är ofta glesa och 
luckiga och med ett högre inslag av lövträd än 
i den brukade skogen. I äldre naturskogsar-
tade skogsbestånd är träden olikåldriga och 
inslaget av döende träd och död ved i form av 
torrakor och lågor är stort. Detta ger en mer 
varierad skogsmiljö med lämpliga habitat för 
en mängd arter. Den biologiska mångfalden är 
därmed mycket större i dessa skogar. Det rå-
der generellt stor brist på äldre skogsmiljöer i 
det moderna rationella skogsbruket och det är 
viktigt att värdefulla äldre skogsområden un-
dantas från intensivt skogsbruk.
 Våtmarker förekommer rikligt över hela om-
rådet och många av dem är registrerade och 
naturvärdesklassade i länsstyrelsens våt-
marksinventering. Kölsmyren har klass 1, vil-
ket är den högsta värdeklassen. Sådana ob-
jekt har ytterst höga naturvärden och bör enligt 
inventeringen bevaras för all framtid. Kölsmy-
ren är en sluttande kärrmiljö med inslag av 
sumpskog. Här finns bland annat ljungpipare 
och hökuggla och toppjungfrulin. Närmare 100 
arter av kärlväxter, mossor och lavar finns no-
terade. Det finns också fyra klass 2-objekt, ob-
jekt med höga naturvärden: Björnbergsmyren, 
Kåltjärnsmyren, Savåskölen och Tandåskölen. 
Klass 2-objekten ska så långt som möjligt un-
dantas från ingrepp som påverkar hydrologin 
och våtmarkens naturliga utveckling. De är alla 
myr- eller kärrkomplex med inslag av flera olika 
våtmarkstyper. Resterande åtta objekt inom 
området är alla av klass 3. Klass 3 innehåller 
objekt med vissa naturvärden. Gruppen är stor 
och heterogen, och vissa delar av objekten kan 
ha mycket höga naturvärden och behöva skyd-
das från ingrepp. Flera av våtmarksobjekten är 
idag påverkade av skogsbilvägar och angräns-
ande hyggen.  
 Våtmarker är viktiga biotoper, både som nä-
ringsfällor av främst kväve och som livsmiljö 
för många växt- och djursamhällen. Våtmar-
kens växt- och djurliv kan påverkas negativt 
om man till exempel genom anläggning av väg 
ändrar de hydrologiska förhållandena. Även de 
omgivande sumpskogsområdena utgör en vik-
tig biotop och innehåller ofta rikligt med död 
ved.
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 Nybodvallen ligger inom vindområdet och 
finns med som objekt i ängs- och hagmarksin-
venteringen.
 Markområdet i anslutning till Mölingan utgör 
ett viktigt hänsynsområde för värdena i vatten-
draget som tillsammans med Härjeån är utpe-
kade som värdefulla vattendrag i översiktspla-
nen för Härjedalens kommun. 

Fladdermöss
Alla svenska fladdermöss är fridlysta och flad-
dermusavtalet EUROBATS förbinder oss att 
vidta en rad åtgärder som beaktar och främjar 
fladdermössen. Det innebär till exempel att ett 
område ska karteras och bedömas med avse-
ende på fladdermöss, inför en etablering av en 
vindkraftspark. 
 Det finns en rad faktorer som är betydelse-
fulla för fladdermöss. Tillgången på bra jakt-
biotoper med en hög och jämn produktion av 
insekter är viktig och styr ofta om ett område 
är rikt på fladdermöss eller inte. Bra jaktbio-
toper i lövskog karaktäriseras framförallt av 
äldre, glesare, luckig ädellövskog i anslutning 
till grunda sjöar, våtmarker eller vattendrag, 
de Jong 2000. I jordbrukslandskapet är mo-
saikartade miljöer med inslag av lövskogar, 
hagmarker, ängar, bryn, alléer, äldre stora träd 
och bergsbranter i anslutning till vatten viktiga. 
Även tillgången till koloniplatser och viloplatser 
i anslutning till jaktområden är viktigt och flad-
dermöss gynnas av bland annat större, och 
äldre byggnader, grottor, hålträd, gamla grova 
träd och jordkällare. Även områdets topografi 
och geografiska läge och klimatzon är av vikt 
och påverkar arternas spridningsgränser norr-
ut i Sverige.
 Sammanfattningsvis så missgynnas fladder-
möss av ren produktionsskog, kalhyggen eller 
stora intensivodlade åkerlandskap. Däremot 
kan artdiversiteten vara hög i mosaikartade 
miljöer med en god tillgång till koloniplatser.
 De miljöer inom vindparken som kan vara 
lämpliga biotoper för fladdermöss är de våt-
marker och sjöar där insektsproduktionen är 
hög samt fäbodsmiljöerna med byggnader där 
möjligheten till boplatser finns. 

Kulturmiljö
Inom utredningsområdet fanns inga fornläm-
ningar registrerade före utredningen. Närmas-
te registrerade fornlämning var belägen knappt 
fyra kilometer från vindparken. 
 Området berör en mindre del av riksintresse-
området Z 63 Lillhärdals kyrkby och fäbodar, 
illustration 4. Riksintresset är ett av flera inom 
Jämtlands län där fäbodar är en beståndsdel. 
Lillhärdals kyrkby och fäbodar är ett stort riks-
intresseområde på mer än 44 000 ha, det be-
skrivs som: ”Sockencentrum där kyrkbyn och 
byn Sunnanå har talrika inslag av bevarad tim-
rad bebyggelse samt i väster den stora fäbod-
miljön och fornlämningsmiljöer med lämningar 
efter äldre tiders utmarksbruk.” Länsstyrelsen 
i Jämtlands län 2009.
 Som uttryck för riksintresset anges: ”Kyrka 
från 1770-talet och den helt bevarade, fyr-
byggda gården Högen i kyrkbyn. Flera gårds-
bildningar av 1700- och 1800-talskaraktär 
och ett öppet odlingslandskap i kyrkbyn och 
på Härjåns norra sida och i Sunnanå på söd-
ra sidan som båda skiftades så sent som på 
1910-talet. I skogs- och myrmarkerna väster 
om kyrkbyn finns ett trettiotal fäbodar, varav 
några fortfarande är i drift samt talrika spår ef-
ter äldre tiders utmarksbruk som fångstgropar 
och lågtekniska järnframställningsplatser. Vid 
Lövnäsvallen finns lämningar efter vikingatida 
bosättning med bl.a. en stor skärvstenshög. I 
miljön ingår även den timrade försvarsanlägg-
ningen Hamre skans, som ligger ca 10 km väs-
ter om kyrkbyn.” Länsstyrelsen i Jämtlands län 
2009.
 Närmare beskrivning av den del av riksintres-
seområdet som berörs av planerad vindkrafts-
etablering beskrivs nedan under Resultat kul-
turmiljö, under Bedömning görs en analys av 
förväntad påverkan på områdets värden.
 Fäbodbruket i Härjedalen karaktäriseras his-
toriskt av ett boskapsbaserat jordbruk. Fäbod-
driften var ett sätt att utnyttja inägomarken för 
slåtter av vinterfoder. Betydelsen av fäboden 
för jordbruket minskade med vallodlingens till-
komst men också kraven från mejerierna med 
regelbundna leveranser av mjölk innebar en 
svårighet att bedriva fäbodbruk. Traditionellt 
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skogsbete kom också i konflikt med det alltmer 
industrialiserade skogsbruket varför fäbodvä-
sendet minskade kraftigt under hela 1900-ta-
let fram till att nu endast ett fåtal fäbodar är 
i bruk i hela landet, Jämtlands läns museum 
2000. Inom riksintresseområdet finns idag 
ingen fäbod som brukas för mejeriproduktion 
men några fäbodar används för bete. Ytterli-
gare några slås maskinellt så att vallen hålls 
fri från igenväxning. 

Arkivhandlingar
En översiktlig genomgång av äldre kart- och 
arkivmaterial över fastigheternas utmark har 
gjorts. Kartmaterialet härrör från den senare 
delen av 1800-talet och framåt. Övriga arkiv-
handlingar sträcker dig däremot tillbaka till 
1500-talet i enskilda fall. 
 Informationen är hämtad från olika arkiv, 
både digitalt och på ort och ställe. En stor del 
av handlingarna kommer från Lantmäteriets 
båda arkiv, men även Arkivcentrum Nord i Här-
nösand och Landsarkivet i Östersund har va-
rit föremål för arkivgenomgångar. Det har inte 
varit möjligt att genomföra en djupanalys av 
informationens innehåll, dels beroende på att 
det ställvis är ett rikhaltigt äldre handskrivet 
material och dels beroende på att tillkomsten 
av materialet har olika bakomliggande orsaker. 
Syftet här har varit begränsat till att fastställa 
tillkomsttid för fäbodar inom vindparken.
 Det förekommer olika varianter på hur lant-
mätaren dokumenterade de olika typer av ”ut-
marksdrift” som förekom inom den nordliga de-
len av dåvarande Sverige. Detta gör tolkningen 
av materialet svårare. För en genomgång av 
problematiken och vilka enheter som fanns i 
brukandet av landskapets resurser, Gunnar 
Bodvall 1959. 
 
Resultat
Naturmiljö
Utredningsområdet i stort präglas av ett kon-
ventionellt, storskaligt trakthyggesbruk. Relativt 
stora ytor i anslutning till befintliga skogsvägar 
utgörs av hyggesmark eller ungskogbestånd 
av tall och contorta. De flesta planteringar är 
markberedda, de äldre genom plöjning med 

mycket djupa fåror och de yngre med harvning 
som ger något mindre åsar i markprofilen. Den 
norra delen av vindparken domineras av hårt 
brukad skog med planteringar av contorta och 
tall yngre än 30 år och relativt stora hyggen. I 
parken som helhet ligger mer än hälften av alla 
verksplaceringar och vägsträckor i denna typ 
av miljö. Även i mellersta och södra delen är 
dessa miljöer vanliga men här finns också sam-
manhängande områden med äldre gles skog. 
Stora avverkningar i centrala delen av vindom-
rådet har pågått under inventeringsperioden.
 Över nästan hela området ser man spår av 
brand. Man har använt hyggesbränning som 
metod vid tidigare föryngringar och även spår 
av naturliga bränder finns på vissa ytor med 
brandljud på äldre tallar. 
 Våtmarker finns över hela utredningsområdet 
varav flera av de större myrmarkerna är upptag-
na i Våtmarksinventeringen. Några av dessa 
är påverkade av befintliga vägar och av skogs-
bruksåtgärder. Det finns exempel på passager 
av våtmarker längs de befintliga skogsvägarna 
i området där hänsynen inte varit tillräcklig och 
miljöerna påverkats hydrologiskt, illustration 
5. Flera nya planerade vägsträckor samt några 
verksplaceringar berör våtmarkerna, dock bör 
noteras att vägarna i hög grad planerats på 
fast mark. 
 Vid inventeringen passerades ett flertal äld-
re skogsmiljöer med högre naturvärden än om-
givande skogsmark. Alla dessa glesa skogar 
som ännu inte har avverkats med trakthygges-
bruk är bevarandevärda i olika grad. Andelen 
torrakor och höga grova stubbar är påtagligt 
högt på sina ställen. Liggande död ved verkar 
snabbt täckas av lavar, mossor och ris. Dessa 
områden behövs som spridningsområden och 
buffertzoner för de hotade arter som finns 
kvar i området. Skillnaden är slående om man 
jämför dessa ytor med de täta skogar som på 
sikt blir resultatet när planteringarna i området 
når mogen ålder. 
 De naturvärden som registrerats under in-
venteringen kan delas in i olika typer: öppna 
glesa blandskogar; barrblandskogar med gam-
la träd; bäckar, gransumpskogar och översil-
ningsmarker; samt myrar. Dessutom har en 
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del rödlistade arter noterats. Dessa miljöer 
och arter beskrivs nedan samt redovisas på 
illustration 6 och i bilaga 1. 
 Till bildtext: De markerade områdenas yta 
har inte tydligt avgränsats beroende på att in-
venteringen enbart utförts i stråk längs väg-
korridorer och alltså inte täckt in hela den geo-
grafiska ytan för respektive värdefullt bestånd/
objekt. I bilaga 1 redovisas enskilda inmätta 
naturvärden längs vägar och vid verksplatser 
mer detaljerat och i bilaga 2 finns en beskriv-
ning av alla verksplatser.

Äldre skogar
Karaktären på de mer opåverkade delarna av 
skogen som markerats med äldre skog på illus-
tration 5 varierar. Det finns dels öppna, glesa 
blandskogar på magra marker som domineras 
av gran, björk och tall. Inslaget av hänglavar 
är ställvis relativt stort. Garnlav och tagella-
var noterades på ett flertal platser. I den mån 
dessa skogar har brukats har det skett genom 
blädning eller vid större avverkningar innan 
det maskinella skogsbruket startade. Miljön 
är flerskiktad med allt från unga till äldre sen-
vuxna träd och ljusinsläppet är stort. Ställvis 

finns ett stort inslag av gamla högre stubbar, 
torrakor och lågor. I soliga lägen, särskilt där 
dessa miljöer ansluter till myr, kan man finna 
varglav på död tallved.
 Det finns också ytor av barrskogar med 
gamla träd som inte har en tydlig karaktär av 
produktionsskog genom utförda gallringar el-
ler andra skogsbruksåtgärder. Det är skogar 
med gran och tall med en del äldre träd, oftast 
inte lika glesa som den typ av blandskog som 
beskrivits ovan och större jorddjup. Bättre nä-
ringsförhållanden gör att träden här blir både 
grövre och högre. Inslaget av hänglavar varie-
rar och är stort i vissa partier. Äldre tallar med 
brandljud förekommer, liksom torrakor och lå-
gor. Vid vägdragningar i skogar med grova gra-
nar och tallar och stort inslag av hänglavar är 
det särskilt viktigt att minimera avverkning. 

Bäckar, gransumpskogar och översilningmarker
Dessa miljöer har ofta lång kontinuitet med ett 
stort inslag av gamla grova träd då de utgjort 
brandrefuger när omgivande gran- och tallskog 
har brunnit. Miljön är fuktig och här finns ofta 
en värdefull flora av lavar, mossor och svam-
par som kräver gamla träd och en stabil fuktig 

Ill. 5. Befintlig skogsväg genom våtmarksmiljö i den centrala delen av vindområdet. Ett exempel på otillräcklig 
våtmarkshänsyn vid väganläggning. I bakgrunden syns också ett hygge.



14

miljö. Ofta finns ett påfallande inslag av häng-
lavar här. I de fall dessa miljöer behöver pas-
seras krävs en hög grad av hänsyn. Ett exem-
pel på en sådan skog omger bäckmiljön som 
passeras på utredd vägsträcka till verk 110 i 
norra delen av parken. Befintliga skogsvägar 
över bäckar, myrar och fuktstråk är på vissa 
platser idag anlagda utan adekvat hänsyn till 
naturvärden då urgrävning och diken påverkat 
miljön. 

Myrar
På resultatkartan har myrpartier som berörs 
av vägdragningar markerats. Flera av myrarna i 
området är upptagna i Våtmarksinventeringen 
(vmi). 
 Kölsmyren som är den enda myren inom om-
rådet med högsta klassning i våtmarksinvente-
ringen (klass 1) berörs inte av nya vägar eller 
verksplatser. Tre klass 2-objekt berörs i olika 
hög grad. 
 Ursprungligt förslag till parklayout hade ett 
verk placerat i Savåskölens norra del. Denna 
uppenbart  tveksamma placering ändrades un-
der utredningens gång och en alternativ plats 
för verket har utretts. En vägsträcka berör ett 
smalare parti av Savåskölen, illustration 3 och 
bilaga 1. 
 Björnbergsmyren berörs av en kort vägpas-
sage mellan verk 92 och 69, illustration 3 och 
bilaga 1. 
 Inom vmi-objektet Koltjärnsmyren i den söd-
ra delen av parken ligger tre verk och ytterli-
gare två verk i nära anslutning till objektet. 
Även här ligger ett felplacerat verk inom vmi-
objektets norra del, verk 104. Det har strukits 
och väg har inte utretts. Vägen som planeras 
genom objektet följer fast torr mark men på 
ett par ställen behöver fuktiga eller blöta stråk 
passeras. Delar av fastmarksytan inom objek-
tet utgörs idag av contortaplanteringar utan 
högre naturvärden, illustration 3 och bilaga 
1.
 Inga längre vägsträckor planeras över våt 
mark inom utredningsområdet men ett flertal 
kortare övergångar krävs för att binda ihop 
fastmarksområden där vägsträckningen går.

Rödlistade arter
Några naturvårdsintressanta eller hotade arter 
har noterats och platser med riklig förekomst 
har mätts in med GPS. Varglav, (Letharia vul-
pina) är den art som oftast noterats. Den före-
kommer med enstaka individer spritt över hela 
utredningsområdet, och ställvis mera rikligt. 
En mycket riklig förekomst finns på den glest 
tallbevuxna åsen där väg till verk 40 planeras, 
illustration 13. Arten växer på myrar, i myrkan-
ter, i glesa skogar och i vissa fall på torrakor 
och stubbar på hyggen. Den förekommer på 
både grov och klen hårdved, främst av tall i so-
liga lägen. Den förekommer också på flera av 
fäbodarnas äldre byggnader. Arten är rödlistad 
(kategori NT, Nära hotad) och fridlyst enligt 8 
§ Artskyddsförordningen. Borttagande av tor-
rakor vid avverkningar eller i samband med in-
samling av brännved är ett allvarligt hot mot 
varglaven. Även målning och förfall av gamla 
obehandlade träbyggnader är ett stort hot. 
Lämpliga torrakor nyskapas praktiskt taget 
inte alls i det moderna skogsbruket. 
 Lunglav (Lobaria pulmonaria) har påträffats 
vid några tillfällen. Arten är knuten till lövträd. 
Norr om Dalälven finns den på sälg, asp, rönn 
och på klippor. Den förekommer nästan enbart 
i gamla och ej slutavverkade skogar och orsa-
ken till tillbakagången beror på slutavverkning-
ar av äldre skogar, en fortgående minskning 
av antalet gamla grova lövträd i betespräglade 
skogar och kulturmarker samt en allmän för-
tätning av värdefulla skogsbestånd med gamla 
lövträd. På grund av att lunglaven är lätt att 
känna igen och identifiera samt att den ofta fö-
rekommer i gamla skogsbestånd är den en bra 
signalart. Även lunglav är rödlistad i katego-
rin NT. På de lokaler där lunglav noterats finns 
också skrovellaven (Lobaria scrobiculata). Den 
växer på gamla lövträd och på klippor i gamla 
skogar och kräver, åtminstone periodvis, hög 
luftfuktighet. Arten är spridd men sällsynt över 
stora delar av landet och har i norra Sverige 
minskat genom slutavverkningar.
 Totalt har inventeringen resulterat i förslag 
på 10 nya vägsträckningar, rekommendationer 
om att stryka fyra verk (nr 4, 36, 56 och 104), 
flytta fyra verk till nya platser (nr 1, 76, 90, 95) 



Ill. 6. De markerade områdenas yta har inte tydligt avgränsats beroende 
på att inventeringen enbart utförts i stråk längs vägkorridorer och 
alltså inte täckt in hela den geografska ytan för respektive värdefullt 
bestånd/objekt. I bilaga 1 redovisas enskilda inmätta naturvärden 
längs vägar och vid verksplatser mer detaljerat och i
bilaga 2 fnns en beskrivning av alla verksplatser.
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Ill. 7. Vanlig typ av contortaplantering i området. Inmätning av verksplats 62.

Ill. 8. Miljöbild verksplats 58.

Ill. 9. I området finns många högre stubbar som visar 
på skogsbruket som det såg ut innan maskiner började 
användas. På detta exemplar syns spår av yxhugg.
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Ill. 12. Verksplats 68 ligger på gränsen till södra delen av våtmarksobjektet Tandåskölen, klass 3 i våtmarksinven-
teringen.

Ill. 11. Äldre granskog och bäckmiljö i en av områdets 
nyckelbiotoper söder om Åndbergskölen. Granarna är 
draperade med olika arter av hänglavar.

Ill. 10. Höga och grova torrakor förekommer spritt i om-
rådet. De har ett stort värde för biologisk mångfald och 
bör lämnas orörda som generell hänsyn vid anläggnings-
arbeten.
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Ill. 13. Den rödlistade arten varglav förekommer spritt över området. Den växer på torrakor och stubbar av tall. Den 
förekommer även på död tall av klena dimensioner. På åsen i bakgrunden på bilden, norr om verk 40, gjordes fler 
än 60 noteringar av arten.

Ill. 14. Björnspillning fylld av blåbär och kråkbär.
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Ill. 15. Björnide i övertorvad myrstack.

Ill. 17. Nyanlagd skogsbilväg i anslutning till större avverkning öster om Åndberget.

Ill. 16. Revirmarkering av björn på torraka i blåbärssko-
gen.
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samt en mängd mindre justeringar av verkplat-
ser och vägsträckningar, hänsynskartan på 
mittuppslaget samt bilaga 1 och 2.

Fladdermöss
Det finns inga genomförda fladdermusinven-
teringar i området för den planerade parken. 
Det finns för övrigt få systematiska artkarte-
ringar norr om Uppsala län. Innan 2008 fanns 
endast tre fladdermusarter noterade i Jämt-
lands län: nordisk fladdermus (Eptesicus nils-
sonii), mustasch/Brandts fladdermus (Myotis 
mystacinus/M. brandti) och vattenfladdermus 
(Myotis daubentoni). Vid en inventering 2008 
av två lokaler, Döda fallet respektive Fors 
skogskyrkogård i östra Jämtland, tillkom lång-
örad fladdermus (Plecotus auritus) och ytterli-
gare en oidentifierad art som nya för länet.
 Mer metodiska inventeringar av till exempel 
Örebro län, Värmlands län och Västernorrlands 
län har också på senare år förskjutit gränsen 
norr- och västerut för bland annat trollfladder-
mus (Pipistrellus nathusii) och fransfladder-
mus (Myotis nattereri), Ignell 2006, Lötberg 
och Wahlström 2009, Svensson och Kristof-
fersson 2006. Vad gäller trollfladdermus så 
ligger den planerade parken möjligtvis i det ytt-
re gränslandet av den långmigrerande artens 
nordligaste utbredningsområde. Den har för-
visso hittats längre norrut, fast då utmed kus-
ten. Trollfladdermus har tidigare varit rödlistad 
men bedöms nu ha en livskraftig population 
i den nyligen uppdaterade svenska rödlistan 
över hotade arter. Fransfladdermusen är listad 
som Sårbar (VU) på rödlistan och har noterats 
i Gävleborgs län men det förefaller som om 
även denna art återfinns utmed kusten men 
inte i inlandet på denna breddgrad.
 Området för den planerade vindkraftspar-
ken i Lillhärdal ligger så långt norrut att an-
talet fladdermusarter inte kan förväntas vara 
så högt. Nordgränsen för många arter har lite 
grovt betraktats gå vid Dalälven och vid öst-
kusten något längre norrut, Ahlen 2004. Det 
finns två säkerställda arter med sitt utbred-
ningsområde inom den planerade parken: 
nordisk fladdermus och Brandts fladdermus, 
Ahlen 2004. Nordisk fladdermus är Sveriges 

vanligaste art och är inte särskilt krävande vid 
habitatval. Brandts fladdermus är en relativt 
vanlig skogsanpassad art. Bägge dessa arter 
bör man kunna hitta i området och eventuellt 
även vattenfladdermus. Även vattenfladder-
mus är en av de vanligaste arterna vi har i lan-
det och är också eventuellt en art som skulle 
kunna hittas i området. 
 Det finns möjliga boplatser vid fäbodar och 
i hålträd. Våtmarkerna och de äldre mer va-
rierade skogsmiljöerna utgör födosökslokaler. 
Det intensiva skogsbruket i kombination med 
att många av byggnaderna på fäbodarna är i 
dåligt skick utgör en begränsande faktor och 
därför kan man inte förvänta sig höga tätheter 
av fladdermöss.
 Utifrån dagens kunskapsläge så är det inte 
sannolikt att stöta på någon av de bägge röd-
listade arterna trollfladdermus och fransflad-
dermus inom området. Det saknas dock sys-
tematiska inventeringar för att kartlägga grän-
sen av utbredningsområdet i norra Sverige för 
dessa två arter liksom för flera andra. 

Kulturmiljö
Inom hela utredningsområdet registrerades 
åtta fornlämningar vilka gavs nummer 0905:2, 
29, 30, 503, 509, 531, 532 och 533 i Rio Kul-
turkooperativs databas, illustration 19. Dessa 
utgjordes av fem historiska husgrunder, en lä-
genhetsbebyggelse, en färdväg och en fäbod. 
De historiska husgrunderna består av två 
timringar och tre plankbyggda hus. De plank-
byggda kan bedömas som skogshuggarkojor, 
nummer 2, 30 och 503, illustration 18. De är 
i varierande grad nedrasade, samtliga saknar 
tak och bara enstaka delar av väggarna står. 
Husgrund 29 är timrad och har förmodligen 
fungerat som fähus. Den är belägen intill hug-
garkojan 30 nära Oxsjöarna och antagligen 
knuten till skogsbruket. Den andra timrade 
husgrunden, nummer 531, registrerades nära 
Nybodarna i södra delen av utredningsområ-
det. Byggnaden saknar tak men väggarna är 
relativt intakta. Dörr, fönster och spisröse vi-
sar på att den varit en bostad. Möjligen en 
rest av ytterligare fäbodsbebyggelse vid Nybo-
darna.
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 Lägenhetsbebyggelsen, nummer 533, är 
belägen på Eldbergets västsida med utblick 
mot Orrmosjön. Den består av flera enskilda 
objekt, vid inventeringstillfället noterades 
17 stycken, illustration 20. Dessa utgjordes 
av fem husgrunder, sju odlingsrösen, två 
stensträngar, en stensatt grop och två ter-
rasskanter med tillhörande stenröjda ytor. 
Av husgrunderna kunde boningshus, jordkäl-
lare och fähus identifieras. Vid några av hus-
grunderna fanns murkna delar av syllstockar 
kvar. 
 Färdvägen, nummer 509, är belägen i an-
slutning till fäboden Björnbergvallen, nummer 
532. Vägen består av en delvis tydlig vägbank 
som förbinder fäboden åt nordost med kyrk-
byn och  söder ut mot Björnbergsmyren. Fä-
boden har anlagts på en svag åsrygg mellan 
våtmarker. Den är övergiven och endast grun-
der, vallar eller skillnader i växtslag avslöjar 
var byggnaderna stått. Inom fäboden registre-
rades fem husgrunder. Lämningar efter fähus, 
bostads-/mejeridel samt övriga ej identifierade 
byggnader. Fäboden skall ha varit brukad fram 
till 1950-talet, Lillhärdals hembygdsförening 
2003. Vallen är fortfarande öppen men har 
börjat växa igen.

 Vägnätet från 1923 sammanfaller delvis 
med dagens vägdragning förbi Mossabodarna 
och ned till Åndbergsvallen, illustration 19. 
Kartan visar att färdvägen 509 är en del av 
detta vägnät.

Riksintresset Lillhärdals kyrkby och fäbo-
dar
Motivering och kärnvärden har tidigare beskri-
vits och kan sammanfattas av sambandet mel-
lan kyrkbyn och fäbodslandskapet. Värdena är 
materiella, såväl som immateriella. De senare 
kan vara i form av minnen och berättelser men 
också de ekonomiska mervärden utmarken 
skapade. De materiella värdena manifesteras 
i infrastruktur, som vägar och välskötta bygg-
nader, men också serviceutbudet inom kyrk-
byn. Landskapsbilden utgör inte en av värde-
grunderna som uttrycks för riksintresset.
 Riksintresseområdet är över 44 000 hektar 
stort och är ett av de största i Härjedalen, illus-
tration 4. Inom riksintresseområdet finns åtta 
fäbodar av klass 1. Dessa är belägna i områ-
dets västra och norra del. Därutöver finns elva 
klass 2 fäbodar inom området. Vindparken tar 
ett område om drygt 3000 hektar, eller cirka 
8 % av ytan, i anspråk. Inom detta område är 

Ill. 18. Skogshuggarkoja vid verk 110 i norra delen av parken. Foto mot nordost.



22

Ill. 19. Resultat från utredningen av kulturmiljön. 
På kartan syn de kulturlämningar som rapporterats 
till FMIS samt det vägnät genom området som finns 
dokumenterat genom kartmaterial från 1923.
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två fäbodvallar belägna, Nybodvallen och Ånd-
bergsvallen. Dessutom är fäbodslämningen 
Björnbergsvallen registrerad inom detta om-
råde. De två förra beskrivs mer i detalj nedan. 
I denna del av riksintresseområdet är en stor 
del av skogen produktionsskog. Hyggesplöj-
ning och harvning har skett vid merparten av 
avverkningarna. Avverkning har skett nära inpå 
fäbodvallarna.
 På grund av skogsbruket har en fragmentise-
ring skett av fäbodslandskapet. Vallarna är inte 
längre belägna i ett öppet skogsbeteslandskap 
utan isolerade i ett skogsproduktionslandskap. 
Detta är något som har uppmärksammats tidi-
gare av länsmuseet i Jämtland. För att mildra 
förlusten av beteslandskapet med dess stigar, 
vadställen och ängar föreslog länsmuseet att 
inom 300 meter från fäbodvallen skulle en-
dast avverkning genom gallring få förekomma 
och ingen markberedning tillåtas, Jämtlands 
läns museum 1984. Uppenbarligen har detta 
förslag inte tillämpats. Det har medfört att alla 
spår efter fäbodverksamheten effektivt har ra-
derats utanför själva vallen. Den nedre av Ånd-
bergsvallens fäbodar utgör delvis ett undantag 
från ovanstående beskrivning. Den är belägen i 
ett myrmarkslandskap utan sammanhängande 

skogsbestånd. Detta gör att vallen än idag kan 
uppfattas och förstås i ett öppet landskap, på-
minnande om ett beteslandskap. 

Fäbodsmiljön
Under utredningens fältdel besöktes de fäbo-
dar som var belägna inom vindparken. Dessa 
utgjordes av Nybodvallen, Åndbergsvallen och 
Nybodarna. Infartsvägen till parken passerar 
förbi Mossabodarna. Eventuellt kommer ytterli-
gare en infartsväg att användas. Den passerar 
i så fall nedre Kölsvallen. 
 Befintlig väg förbi den mellersta av vallarna 
vid Mossabodarna planeras som en av infart-
svägarna till parken. Miljön är här starkt präg-
lad av modernt skogsbruk, illustration 21. Ny-
ligen har skogen runt vallen avverkats, endast 
en fem till tio meter bred zon av träd har läm-
nats runt vallen. Hygget har harvats. Byggna-
derna på vallen är en blandning av äldre bygg-
nader, från 1700-talet, och helt nybyggda hus. 
Det finns en tydlig tendens till igenväxning av 
vallen. Norr och söder om denna vall ligger 
två bättre bevarade vallar varav den södra be-
dömdes som klass 1 vid inventeringen 1976. 
Båda dessa vallar är idag belägna i uppvuxen 
skog. Vid sammanfattningen av 1900-talets 

Ill. 20. Inmätning av en av odlingsterasserna, nummer 518, vid Eldbergsbygget. Foto mot väster.
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inventeringar gavs Mossabodarna den sam-
lade bedömningen klass 2, Jämtlands läns 
museum 1984 och 2000. Vallarna är belägna 
inom riksintresseområdet men utanför vind-
parken.
 Nybodvallen är belägen i den nordvästra 
delen av parken. Befintlig väg förbi fäboden 
planeras som anläggnings- och serviceväg. 
Vallen är belägen i område med produktions-
skog närmast och hyggesmark väster och ös-
ter om vallen. Byggnaderna är huvudsakligen 
från 1800-talets senare del. Vallen håller på 
att förbuskas, illustration 22. Vid inventering 
1990 bedömdes den som klass 2, Jämtlands 
läns museum 2000. Vallen är belägen inom 
riksintresseområdet.
 I parkens östra del ligger Åndbergsvallen. 
Den består av två vallar, båda håller på att 
växa igen. På den södra vallen har bustugan 
brunnit och fähuset har flyttats, de kvarvaran-
de byggnaderna är samtliga mycket för fallna. 
Jordbruksredskap vittnar om att odling bedri-
vits vid fäboden. Den norra vallen har även 
den byggnader i olika stadier av för fall, två av 
byggnaderna har dock försetts med plåttak, 
illustration 23. I nedre delen av vallen finns 

en terrassering som kan indikera att odling 
förekommit även här. En skogszon på 10-20 
meter har lämnats vid avverkning. Hygget är 
beläget väster och norr om vallen och har 
harvats. Vid inventering 1990 bedömdes val-
larna som klass 2, Jämtlands läns museum 
2000. Vallarna är belägna inom riksintresse-
området.
 Nybodarna i sydligaste delen av parken har 
bedömts som klass 1 vid inventeringen 1990, 
Jämtlands läns museum 2000. På vallen har 
ingen påtaglig förbuskning skett. Samtliga 
byggnader är i gott skick, illustration 24. Val-
len omges av hyggesplöjd produktionsskog, i 
skogsbrynet finns dock ett påtagligt inslag av 
lövskog. Vallen är inte belägen inom riksintres-
seområdet.
 Nedre Kölsvallen kan eventuellt komma att 
beröras av en sydlig infartsväg. Över den gamla 
vallen går idag en nybyggd skogsbilväg. Av val-
lens byggnader kan idag endast en källarsvale 
återfinnas. Vid inventering 1989 bedömdes 
vallen som klass 3, Jämtlands läns museum 
2000. Vallen är inte belägen inom riksintres-
seområdet. 

Ill. 21. Länsmuseets förslag på hänsynsavstånd till fäbodar vid avverkning och markberedning tillämpas inte. 
Bilden visar avverkad, markberedd yta ända fram till byggnaderna på Mossabodarna. Foto mot sydväst.
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Bakgrund för arkivstudier av fäbodsmiljön
En viktig bakgrund till analysen är det faktum 
att området har tillhört olika stater och olika 
regionindelningar. Därmed har området i olika 
grader organiserats med hemvist i olika juridis-
ka, sociala och ekonomiska strukturer genom 
århundradena. Härjedalen var inte med i den 
stora kartering av landskapen som svenska 
kronan startade under 1600-talet. Man valde 
att satsa på de, ur ett krigsperspektiv, vikti-
gaste områdena som Bohuslän, Skåne och 
Halland. I den mån det förekommer äldre kart-
verk är dessa till största delen av en översikt-
lig geografisk karaktär. 
 Till detta kom att svenska staten tycktes 
”ärva” en negativ bild av landskapets ekono-
miska förutsättningar. Härjedalen kom som 
ny del i det svenska riket att införlivas i Hu-
diksvall Län. Redan 1654 förändras tillhörig-
heten och man placerade Härjedalen i Väster-
norrlands Län. 1762 omplacerades det åter, 
denna gång till det nybildade Gävleborgs Län. 
Först 1810 ”återförenades” Jämtland och Här-
jedalen. Det är tydligt att landskapets ekonomi 
under 1700-talet blivit mer kopplat till det som 
kallades Gävleborgs Län. När man så 1810 

ändrade tillhörigheten framfördes protester då 
man befarade stora fördyringar till följd av den-
na förändring. Fördyringen skulle uppkomma 
av att den befintliga säsongsarbetsvandringen 
mellan Härjedalen och omgivande landskap 
inom Gävleborg riskerade att skattebeläggas. 
 Om det funnits en relation mellan Härjedalen 
och Jämtland innan det svenska övertagandet, 
så verkar den ha försvunnit under 1700-talet. 
En möjlig relikt av den ekonomiska relation 
som landskapet hade etablerat under 1700-ta-
let, är det kamerala uttrycket ”trög” som mot-
svarade 1/36 mantal. Detta uttryck används 
ända upp i 1900-talet inom Härjedalen och 
skall enligt uppgift även ha brukats i Dalarna, 
muntlig information Landsarkivet Östersund. 
Att detta begrepp tilläts existera så länge kan 
också indikera att det egentligen inte fanns en 
stark drivkraft att inlemma området fullt ut i 
det svenska systemet. 
 Att det först under slutet av 1800-tal och ti-
digt 1900-tal kom att bli en mer intensifierad 
kartering av området beror troligtvis på att 
det var då uppdelningen av utmarken kom till 
stånd. Fram till mitten av 1800-talet samexiste-
rade de olika byarna i sitt ekonomiska system. 

Ill. 22. Byggnader på Nybodvallen i den nordvästra delen av området, inom riksintresset. Området håller på att 
förbuskas och byggnaderna omges inte längre av öppen vall. Foto mot norr.



26

Från 1852 ökade trycket för att kunna köpa 
och sälja skog, och även hela fastigheter, från 
bolag inom trävaruhandeln. För dem var det gi-
vetvis viktigt att komma åt den hittills ganska 
opåverkade skogsmarken. 
 Det var inte en enkel sak att ta fram vilka 
som hade rätt till vad inom utmarken. Pro-
blematiken framgår av de brev och lantmäte-
rihandlingar som behandlar Laga skifte, som 
startade 1876 och färdigställdes 1896. I det-
ta material framkommer svårigheter med både 
vilka som äger vad och vilka som kan hävda 
rätt till utmarken. Det förekommer skrivningar 
som indikerar att en del markägare upplevde 
lantmätaren som ”maktutövande” och att han 
inte lyssnade på sakskäl. 
 Det var inte enbart utmarken som var utsatt 
för uppdelning. Minst en allmänning kom un-
der slutet av 1700-talet att delas upp mellan 
andelsägarna i byn. Detta visar att synen på 
de gemensamt förvaltade ägorna var föremål 
för en strukturell förändring redan från slutet 
av 1700-talet och framåt.

Arkivstudier för fäbodsmiljön
Berörd yta omfattas av ett relativt enhetligt 
kartmaterial vilket till största delen tillkommit 
under slutet av 1800- eller i början av 1900-ta-
let. Det största kartmaterialet är Laga skiftes-
kartor eller texter till sådana kartor, det finns 
inga storskiftes- eller enskiftekartor över un-
dersökningsområdet. 
 Ett gemensamt problemområde i skiftes-
handlingarna är att man har utmarker som 
flera intressenter har rätt till anspråk på i va-
rierande skala och med olika typer av hävd. 
Det är allt från specifika gårdsägare i byn till 
andelar som en hel socken anser sig ha rätt 
till. Ett exempel på detta är Särna socken i Da-
larna som hävdade rätt i Lillhärdals utmarker. 
Även andra socknar förekommer i texterna 
men inte med tydliga krav på hävder. Tyvärr 
är det sällan att man i skifteshandlingarna 
angivit bakgrunden till den hävd man vill göra 
anspråk på. Detta har inneburit att även några 
socknar i Dalarna, Särna, Mora och Älvdalen 
har undersökts översiktligt gällande det äldre 
kartmaterialet. Det kan konstateras att dessa 
socknar har äldre kartmaterial och i vissa fall 
förekommer utkanten av Lillhärdals socken 

Ill. 23. De två byggnader på övre Åndbergsvallen som försetts med plåttak. Foto mot sydost.



27

men en tydlig geografiskt avgränsad hävd har 
inte gått att påvisa. Uppgifter förekommer 
dock om att andra socknar har nyttjat aktuellt 
landskapsavsnitt men inte heller här har en 
tydlig geografiskt avgränsad hävd påvisats. 
 På grund av svårigheten att få fram äldre 
kartmaterial som kan belysa etableringen 
av fäbodarna genomsöktes gårdsarkiv efter 
upplysningar kring fäbodar och torp inom un-
dersökningsområdet. På Landsarkivet i Öster-
sund förekommer det några få gårdsarkiv som 
sträcker sig ned till 1500- och 1600-talen. En 
av de största deponeringarna på landsarkivet 
är samlat under rubriken Anna Maria Nilssons 
deposition. Handlingarna rör huvudsakligen 
Sunnanå nr 10 och är framförallt från 1700- 
och 1800-tal. Materialet innehåller boupp-
teckningar, olika typer av avtal samt avskrifter 
ur domböcker, dock inte i kompletta serier. I 
dessa dokument märks det att man inte kon-
sekvent anger ett namn på fäboden. Däremot 
anges ett områdesnamn där fäboden är belä-
gen, som exempelvis en sjö, ett berg eller ett 
skogsparti. Områdesnamnen antyder att man 
hade ett mycket aktivt utmarksbruk eftersom 
det ibland är ganska korta sträckor mellan de 

punkter som användes som namngivande ele-
ment. 
 Möjligen går det att skapa ett kronologiskt 
skifte mellan de olika lokalerna genom att tit-
ta på namnbruket inom Lillhärdals utmark. I 
princip alla fäbodställen heter något kopplat 
till platsen de är placerade på, till exempel 
Molingens fäbod, och ingen använder respek-
tive gårdsnamn som förnamn. Att använda sig 
av platsnamnet på detta sätt kan indikera att 
man var flera om att bruka platsen och därmed 
skulle de olika gårdsnamnen inte vara funktio-
nella. 
 Det finns flera platser inom Lillhärdals sock-
ens gamla utmark som nyttjar namnet Nybo-
darna. ”I den gambla fäbodvall som EES och 
HPS nyttjat nemligen Nybode kallat skola de 
hädanefter såväl som för nytja och råda öf-
ver med dels mulbete..”, ur handling rörande 
skiften mellan gårdarna i Sunnanå 1777. Of-
tast är fäboden i de senare kartorna angivna 
med gårds-/platsnamn som förnamn, men i 
enstaka fall står det som ensamt namn. Här 
skulle man kunna tolka det som att om nam-
net står ensamt tillhör det en äldre fas, medan 
de som har gårds-/platsnamn som förnamn 

Ill. 24. Vy över Nybodarna. Nybodarna är bedömd som klass 1 men ligger utanför riksintresset. Byggnaderna är i 
gott skick och ingen påtaglig förbuskning har skett. Foto mot nordost.
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har tillkommit senare. Troligen är fäbodar med 
kombinationen gårds-/platsnamn och Nybodar-
na från det senaste tidsskiktet, det vill säga 
sent 1800- alternativt tidigt 1900-tal, medan 
de självständiga Nybodarna snarare har etable-
rats under tiden före laga skiftet. Det är möjligt 
att man återetablerar sig på en sådan plats 
som har kallats för Nybodarna innan namnbru-
ket har raderats. En sådan plats skulle troligen 
behålla platsnamnet om det var samma fastig-
hetsdelar som tog upp den igen och vi skulle 
egentligen inte kunna urskilja vilket tidsskikt vi 
studerar på kartan. 
 Att man hade flera fäbodar under samma 
fastighetsdel finns inte tydligt omnämnt i käl-
lorna. Detta skall ha varit det vanliga i Härje-
dalen. I enstaka fall skrivs det dock mycket 
tydligt att man betecknar brukandet som sam-
fällt. Det är på sin höjd tre delägare men vanli-
gast med två. Det är viktigt att understryka att 
det är ganska få bouppteckningar som anger 
någon vid namn eller ens att fäboden eller slo-
gan (ängen) ingår i ägandet överhuvudtaget. 
 Att fäbodar inte alltid angavs i bouppteck-
ningen kan tolkas som om de inte alltid räk-
nades som en fast investering. Husen som 
etablerats på fäboden kunde enligt en del ak-
ter säljas eller flyttas. Vid fältarbetet iakttogs 
uppmärkta stockar på ett flertal av fäbods-
byggnaderna, illustration 25. Det finns alltså 
skäl att fråga om man såg någon skillnad på 
den investering som gjorts i upptagandet och 
preparerandet av själva marken mot den som 
gjorts i husen. Flyttandet av hus kan tolkas 
som att andelen bra skogsbete minskar över 
tiden. Troligare är dock att det är en arbets- 
och resursvinst att återanvända det redan 
processade timret. Klart är dock att flera ytor 
torde ha börjat som slåttervall för att vid något 
tillfälle ha blivit ”uppgraderat” till en mer per-
manent etablering. Det var då man byggde upp 
en fäbod inom vallen. 
 Det finns flera uppgifter om uppodling av fä-
bodvallar under 1900-talet men redan under 
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 
finns det en uppgift om uppodling av skog nära 
en vall, Lillhärdals hembygdsförening 2003. 
Uppgifter blir intressanta eftersom detta sna-

rare visar att man skulle uppodla skogen och 
inte vallen. Att man placerar sig nära befintliga 
fäbodar eller slåtterhävder men väljer att inte 
odla upp dem kan tolkas som att man i detta 
stora utmarksområde hade punktvisa hävder 
och inte områden. En etablering utanför dessa 
erkända hävder tycks inte vara så känsligt. 
Dock framgår det inte i källorna vad som an-
sågs vara skäligt avstånd. Denna typ av mer 
fast bruk av den gemensamma utmarken ver-
kar i sitt sammanhang setts oproblematisk. 
 Det är svårt att förstå skillnaderna mellan 
de olika begrepp som används i handlingarna, 
framförallt i texterna till lantmäterihandlingar-
na. Under slutet av 1800- och tidigt 1900-tal 
används begrepp som ”hävd på skogen”, men 
vad denna hävd innebär är osäkert. Då dessa 
hävder ofta bär namn av existerande fäbod el-
ler har samma sorts namntyp som dessa borde 
det tyda på att det är betesrätt på skogen eller 
möjligen på ängar utan bodar. En tolkning kan 
vara rätten till ängens avkastning men ingen 
andel i husen som fäboden innehöll. Det finns 
angivna lokaler som inte går att identifiera som 
en fäbodplats. Dessa är troligen enbart ängar 
som tagits upp inom utmarken. 
 Husen verkade som sagt vara likvärdigt med 
lösöre eftersom de kunde handlas och flyttas 
till en ny lokal. Detta kan följas i arkivhandlingar 
från 1700-talets slut fram till 1900-talet men 
kan naturligtvis ha skett även tidigare. Där-
till skiftar huskropparnas funktion i samband 
med flyttandet. Datera en fäbodvall genom 
att använda huskropparnas konstruktionsde-
taljer eller de ibland på huskroppen inristade 
årtalen som dateringsunderlag blir då proble-
matiskt. De noggranna inventeringar som har 
utförts under sena 1900-talet av framförallt 
Jämtlands Läns Museum och som tacknämligt 
daterar huskropparnas byggnadsteknik, inte 
kan anses som en säker dateringsmetod när 
det gäller själva fäbodens etablering och nytt-
jandeperiod. Det är troligen endast via en kom-
bination av de olika källorna i samband med 
en arkeologisk undersökning som man kan få 
fram en tydligare ålder på fäboden.
 Att man har haft problem med uppordning-
en och fördelningen av det gemensamma kan 
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man förstå eftersom de sista fördelningsären-
dena sker långt in på 1970-talet. Ibland har 
fastigheterna delgivits ett fastighetsnummer 
som vid senare utredning fastslagits som fel-
aktigt. Detta sker på grund av att man i sam-
band med registreringen missuppfattat fastig-
hetsdelen som självständig eller ansett den 
tillhöra en annan fastighetsdel.
 I arkivstudien finns det inget som antyder att 
de här genomgångna fastighetsdelarna inom 
Lillhärdal socken har överutnyttjat den gemen-
samma utmarken. Det finns dock flera fall av 
olika tvister kring rätten till slåtter och detta 
tycks vara mest förekommande under slutet av 
1700- och tidigt 1800-tal. Vi har även enstaka 
fall av att fäbodar omvandlats till torp under 

sent 1800-tal. Att fäbodsystemet och framfö-
rallt nyttjandet av utmarken var en central del 
i gårdarnas ekonomiska system framskymtar 
i flera handlingar och beskrivningar. Att man 
sysslat med mer än boskapsskötsel omtalas 
under 1700-talets andra hälft, med jakt och 
järnproduktion, Nilsson-Tanner 1936. 

Slutsats av arkivgenomgång
De äldre lokalerna/fäbodarna brukades ge-
mensamt av upp till tre enheter. De låg utan 
direkt koppling till stamenheterna som punk-
ter i ett ej gränssatt landskapsavsnitt, en ge-
mensam utmark. I handlingar från 1700- och 
1800-talet hävdas att man tagit upp marken till 
både slåtter och fäbodplats men detta innebar 
inte som en självklarhet att man kunde hävda 
denna yta som sin i den kommande uppdel-
ningen av utmarken.
 Det är sällan som det förekommer namn 
på fäbodarna i de 1700-talsbouppteckningar 
och andra utdrag ur domböckerna som har be-
arbetats i detta arbete. Detta kan betyda att 
man bara hade en fäbod och att denna var väl-
hävdad, eller så var systemet så självklart att 
det inte behövdes särskiljas mellan de olika 
arvtagarna. Vi har därmed inte säkert kunna 
fastställa om dessa äldre fäbodar har legat på 
samma plats som de som återfinns på 1800- 
och 1900-talets kartor. Denna osäkerhet be-
ror på att såväl nyetablering som återbruk har 
skett invid hävdade ängar och fäbodsplatser.
 I bouppteckningar och avskrifter ur domböck-
erna anges att det finns en fäbod, alternativt 
en fäbodvall, vid Björnbergets skog och detta 
återkommer i handlingar från 1720/30-talet 
fram till tidigt 1800-tal. Själva platsen är dock 
inte närmare angiven.
 I ett annat dokument från 1777 omtalas det 
att Nybodarna är en äldre etablering. Det finns 
ingen angivelse hur gammal denna etablering 
är, bara att den var gammal fäbod. Det verkar 
dock som om den har sin motsvarighet i den 
fäbod inom vindparken som idag kallas Nybo-
darna. I samma dokument anges att några 
gårdar i Sunnanå har tagit upp ett nytt fäbod-
ställe och att man ”handlat” till sig hus. Det 
anges dock inte från vem eller varifrån dessa 

Ill. 25. Uppmärkta stockar på en bod vid Åndbergsval-
len.
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hus härrör, men det visar tydligt att det inte 
bara var slåtterängar som återbrukades utan 
även husen. 
 Ett annat tolkningsproblem i materialet är att 
det förekommer hävder på skogen och angivna 
fäbodar vilka ibland har samma namn. Detta 
kan indikera att det i vissa fall fanns fäbodar 
på den namngivna lokalen som nyttjades av 
några ägare medan andra hade rätt till andel i 
slåttern alternativt rätt till skogsbete. 
 Det som kan utläsas av dessa dokument och 
kartangivelser är att det tydligen sker återbruk 
och upptagande av äldre vallar. Vi vet dock inte 
om detta är ett tecken på resursförbrukande 
eller om övergivandet hade andra orsaker. Vi 
kan inte heller klart urskilja vilka som är ny-
etableringar eller återbrukade. Dessutom fö-
rekommer det vaga uppgifter om gamla vallar 
som inte kom att brukas igen, vilket försvårar 
tolkningen av utnyttjandet. Detta har sin grund 
i att materialet som helhet dels inte har varit 
likvärdigt genomlyst under arbetet, dels inte 
varit tydligt beskrivet i handlingarna. Försöker 
man göra en kronologi av hur fäbodar uppträ-
der i handlingarna med namn, och inte bara 
att fastigheten har en fäbod eller mulbetes-/
slåtterängsrättigheter, får man ett fåtal som är 
säkert belagda före 1800.
 Det går inte att datera befintliga fäbodar på 
ett säkert sätt utan att utföra en djupare arkeo-
logisk studie på respektive lämningslokal. Dä-
remot finns det äldre källor som indikerar sen-
medeltida etableringar utanför det nu utredda 
området. Inom området kan vi utläsa att fäbo-
dar omnämns i domböcker från 1600-talet dock 
med en tyngdpunkt på 1700-talets andra hälft. I 
gårdsarkiv omnämns de från tidigt 1700-tal och 
i lantmäterihandlingar från mitten av 1800-talet. 
Som arkivgenomgången visat är det vanskligt 
att använda namnbruket som dateringsunder-
lag då dessa namn hänvisar till olika tidsske-
den. Fäbodarna bör därför utredas mer i detalj 
för att få fram när de troligast etablerades. 
 Vi kan med säkerhet säga att en del av fä-
bodarna etablerades före 1800-talet, se tabell 
nedan.
 Laga skifteskartan skapar en bild av ett 
strukturerat och uppdelat utmarksbruk men 

handlingarna visar att rättigheterna hur resur-
serna inom utmarksområdet nyttjades inte 
fastställdes förrän under sent 1900-tal. Eta-
bleringen av fäbodar som var enbart inriktade 
på boskap är något som vår forskningstradition 
tagit fasta på. Det är inte givet att en fäbod av-
sedd för boskapsskötsel behöver ligga på ex-
akt samma plats som en som dessutom bedri-
ver kompletterande verksamheter. Placeringen 
bör därmed variera något beroende på vilken 
del som var fäbodens största investering. Den 
fäbod vi idag har bevarad kan ses som en nod 
i ett landskap som brukats för olika syften un-
der olika tider. 

Fäbod och äldsta påträffade notering
Molingsdals fäbod, 1700-tal, troligen äldre
Granåskällvallen, 1700-tal
Björnbergsvallen, 1730-tal
Nybodarna fäbod, 1770-tal
Djursvallen, 1790-tal
Mossabodarna fäbod, Västra, 1800-tal
Mossbodarna fäbod, Östra, 1800-tal
Torrbergsvallen fäbod, 1800-tal
Kölevattnet fäbod, Norra, 1800-tal
Granbodarna, 1800-tal
Ombergsvallen, 1800-tal

Ovanstående tabell visar att fyra fäbodar har 
arkivnoteringar från 1700-talet, illustration 27. 
Det är möjligt att även övriga också existerade 
då. De har dock inte givits en specifik namngi-
ven placering i arkivmaterialet.
 Totalt har inventeringen och bedömningen 
av fäbodsmiljöer samt riksintresse resulterat 
i rekommendationerna att flytta verk 95 och 
108 längre från fäboden Nybodvallen och att 
stryka verk 36 vid Åndbergsvallen samt verk 
56 vid Nybodarna. Vid Eldbergsbygget, Rio nr 
533, har vägen föreslagits få en ny sträckning 
nordost om lämningen, illustration 27 samt bi-
laga 1, 2 och 3. 

Bedömning
Naturmiljö
Områdets naturvärden är knutna till våtmarks-
miljöer och de äldre skogsbestånd som inte 
påverkats av slut-/kalavverkning. De delar 
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av vägsträckningar som passerar genom våt-
marksmiljöer eller äldre skog har i vissa fall be-
dömts som olämpliga eller tveksamma. Detta 
gäller också för några verksplaceringar. I de fall 
alternativa vägsträckningar utretts har dessa i 
största möjliga mån förlagts på hyggen, i tät 
ungskog eller längs kanten på sådana bestånd 
för att minimera påverkan på naturvärden. 
 Områdets värden för en del hotade arter är 
ett resultat av den tidigare markhistoriken, 
speciellt branden som naturlig störning och 
senare som ett inslag i skogsbruket, samt till-
gången på hård död tallved i öppna lägen, vil-
ket var vanligare i skogarna innan det konven-
tionella trakthyggesbruket med efterföljande 
täta planteringar tog vid. 
 Flera verk och vägsträckningar är planerade 
på hyggesmark, planteringar av contorta eller 
vanlig tall och nära befintliga vägar. Dessa pla-
ceringar är till övervägande del oproblematiska 
från naturvårdssynpunkt. Den markberedning 
som krävs för att få en bra återväxt i plante-
ringar på denna typen av mark har inneburit en 
stor påverkan på markprofilen och markfloran 
och försvårar spridning och återkolonisation 
för många arter i den nya generationen skog 
som växer upp.

Myrar
Vid planering av vägar i området kommer stor 
hänsyn att krävas till våtmarksmiljöerna och 
dess hydrologi. Passager av kortare blöta stråk 
mellan fastmarksområdena inom våtmarksob-
jekten kräver extra hänsyn, då påverkad hydro-
logi kan påverka värden över ett stort område. 
Vissa myrpartier har bedömts olämpliga att 
passera och andra kräver särskild hänsyn och 
teknik vid vägbyggnation. De passager som 
bedömts olämpliga bör ersättas med före-
slagna vägsträckningarna, illustration 28. Här 
har även de myrpartier och fuktiga stråk mel-
lan myrar som berörs av vägdragningar och där 
särskild vägbyggnadsteknink bör användas för 
att minimera påverkan, markerats. Med tanke 
på områdets storlek och den rika förekomsten 
av våtmarker bedöms vägnätet dock påverka 
våtmarker i låg utsträckning.
 I de fall vägdragning i eller i anslutning till våt-
mark inte går att undvika bör väg konstrueras 
på så vis att våtmarkens status kan skyddas, 
det vill säga att det inte sker någon uppdäm-
ning, avvattning eller läckage av vägmaterial 
ut i våtmarken. Sprängning bör inte utföras i 
nära anslutning till myrarna. För att inte hindra 
vattenflödet kan det vara nödvändigt att även 

Ill. 26. I förgrunden syns odlingssten och del av syllstock vid Eldbergsbygget. I bakgrunden syns odlingslandskapet 
öster om Orrmosjön. Foto mot öster.
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anlagda på 1700-talet, eller möjligen tidigare.
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lägga trummor under vägen. Här eftersträvas 
att inte ändra de förhållanden som råder på 
platsen. I det fall en bäck eller ett flöde skall 
passeras läggs med fördel en större trumma, 
alternativt halvtrumma i de fall det är lämpligt, 
till exempel om vattendragets bottenstruktur 
är värdefull. Om våtmarken är allmänt blöt utan 
tydligt vattenflöde, läggs hellre fler och mindre 
trummor; detta för att det inte skall ske någon 
avvattning, och för att undvika att leda vattnet 
nya vägar. I fuktiga områden kan det ibland 
även vara bättre att anlägga väg utan trumma, 
då denna annars riskerar att öka dräneringen 
och torka ut den omgivande miljön. 
 Påverkan på omkringliggande ytor skall und-
vikas. Detta innefattar bland annat att enbart 
påföra material successivt från den hårdgjorda 
vägbanan och inte köra i området utanför vä-
gen i samband med anläggningsarbeten, att 
inte gräva eller dika och att inte avverka mer 
än absolut nödvändigt. Vägsträckning i myr-
kanter med glesa tallbestånd beskrivs nedan 
under rödlistade arter.

Äldre skogar
Vid anläggning av vindkraft i området bör stor 
hänsyn tas till de kvarvarande värdefulla bio-
toperna där trakthyggesbruk ännu inte tilläm-
pats. Med tanke på hur få ytor av skog med 
denna karaktär det finns kvar i området bör 
dessa skogsområden inte kalavverkas om 
man ska kunna bibehålla de naturvärden som 
finns kvar i området idag. I möjligaste mån har 
alternativa vägsträckningar föreslagits och al-
ternativa verksplaceringar mätts in för att und-
vika avverkning av äldre skog. Där detta inte 
varit möjligt bör avverkningskorridoren hållas 
så smal som möjligt. 
 Områden med äldre skog där minimerad 
avverkningskorridor rekommenderas är mar-
kerade på illustration 16 (Hänsyn vid väg-
byggnad). I de riktigt glesa skogarna krävs 
inte avverkning i lika hög grad och där har be-
dömningen varit att det går att genom gene-
rell hänsyn minska påverkan på naturmiljön 
genom att till exemplel undvika torrakor och 
grova träd. Den bedömningen gäller för flera 
sträckor i södra delen. På detaljkartorna med 

beskrivning i bilaga 1 finns punkter för denna 
typ av hänsyn. 
 I ett lokalt perspektiv kan äldre skog på sikt 
bli en bristvara i området på grund av det in-
tensiva skogsbruket och dessa biotoper bör 
därför undantas från ytterligare avverkningar 
och andra skogsbruksåtgärder. Att enbart an-
lägga vägar inom dessa områden bedöms vara 
möjligt utan att påverka värdena i högre grad. 
Den fragmentering det innebär att anlägga en 
vägbana i dessa ofta ljusa och glesa miljöer 
bedöms bli begränsad om den omgivande sko-
gen får stå kvar. Att nya vägar anläggs in i tidi-
gare relativt opåverkade delar av skogen ökar 
dock risken för framtida större fragmentering 
genom att skogsbruket får tillgång till ett bätt-
re vägnät. Det kan innebära att dessa skogar 
avverkas i en högre takt än vad som varit fallet 
utan vägar bekostade av vindkraftsprojektet. 
I den södra delen av utredningsområdet där 
skogsbruksvägar idag inte når in till de centra-
la delarna kan vägar för vindkraftverken bidra 
till detta i högre grad jämfört med andra delar 
där vägnät redan finns. Med hänsyn till detta 
bör man genom vindkraftsetableringen bidra 
till att skydda skogsområden genom kompen-
sationsåtgärder.

Rödlistade arter
Enskilda träd med lunglav och skrovellav bör 
regelmässigt sparas. I områden med lunglavs-
förekomster är det viktigt att motverka kraftig 
förtätning av skogmiljön vilket blir resultatet 
om man planterar hyggen. Det låga inslaget 
av lövträd på de brukade skogsytorna och för-
tätningen genom plantering är idag en begrän-
sande faktor för arten i området. Genom att 
skydda och utveckla skogmiljöer med lunglav 
så gynnas också en lång rad andra sällsynta 
och rödlistade arter. 
 Vid vägdragning i glesa tallbestånd, nära my-
rar och andra områden med varglav bör torrakor 
och stubbar med varglav alltid sparas. För att 
gynna varglaven och dess följearter bör man sä-
kerställa succession av hård död tallved i ljusa 
soliga lägen. Att spara torrakor men även gam-
mal tall och att skapa död tallved är lämpliga 
åtgärder för att skapa kontinuerlig tillgång på 
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nya torrakor. Även fäbodarna i området hyser 
arten, och att lägga tak på fäbodsbyggnader 
och hålla öppet kring förekomster på lador och 
byggnader bidrar till att bevara både biologiska 
värden och kulturhistoriska värden. Man bör 
även undvika att måla omålade lador och tidi-
gare målade men numera urblekta byggnader.
 Där planerad väg berör områden med röd-
listade arter har extra hänsyn vid avverkning 
av vägkorridor eller omdragning av vägsträck-
ning föreslagits, illustration 6 och 28. Några 
verksplatser föreslås avgränsas eller flyttas 
till alternativ placering då det funnits flera 
varglavsförekomster inom ytan. Denna hän-
syn sammanfaller ofta med hänsyn till myrnä-
ra miljöer då arten främst förekommer i myr-
kanter inom utredningsområdet, detaljkartor i 
bilaga 1. 
 Den i särklass rikast påträffade förekomsten 
av varglav är åsen mellan verk 55 och verk 40, 
vilken bör lämnas orörd. Ursprunglig planerad 
vägsträcka har justerats under inventeringen 
och alternativt vägförslag väster om våtmar-
ken mellan befintlig väg och verk 73 kommer 

istället att användas. Det innebär att åsen kan 
undvikas helt. En avgränsning för alternativ 
verksplacering har också mätts in, karta 2, N 
i bilaga 1. Dessa förändringar ingår nu i det 
huvudalternativ som kommer att beskrivas i 
MKB:n för projektet.

Fladdermöss
Den samlade bedömningen för den planerade 
vindkraftsparken i Lillhärdal talar för att områ-
det som helhet, med tanke på geografiskt läge 
och markanvändning med intensivt skogsbruk, 
har ganska låga förutsättningar för en hög art-
rikedom och/eller ett högt individantal av flad-
dermöss. Det är troligt att man träffar på två 
eller tre av de vanligaste fladdermusarterna 
inom området men inte i stort antal. Vidare 
så bedöms sannolikheten för att det skulle 
finnas några rödlistade fladdermusarter inom 
området såsom tämligen liten, utifrån tillgäng-
lig information. Det saknas dock inventeringar 
i fäbodsmiljöer och det vore önskvärt med en 
allmän, systematisk artkartering av länets 
västra delar. 

Ill. 29. Varglav på bodknut.
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Kulturmiljö
De lämningar som registrerades inom ramen 
för utredningen bedömdes som övriga kultur-
historiska lämningar med undantag för fäbo-
den Rio 0905:532, vilken bedömts som fast 
fornlämning. Denna bedömning motiveras med 
att en fäbod vid Björnberget är omskriven un-
der tidigt 1700-tal. 
 De kulturhistoriska lämningarna utgör inget 
hinder för den planerade exploateringen. Forn-
lämningar är skyddade genom bestämmel-
serna i 2 kapitlet i Lag om kulturminnen mm. 
Kulturlämningar och miljöer är också skyddade 
genom miljöbalkens, MB, generella hänsyns-
regler samt 3 kap 6 §. Hänsyn bör visas ge-
nom att vägdragningar och verksplaceringar 
justeras så att lämningarna kan kvarligga på 
plats. Hänsyn till fäbodsmiljön i allmänhet och 
riksintresset i synnerhet diskuteras mer utför-
ligt nedan.

Fäbodar
Den negativa påverkan på kulturmiljöerna som 
detta projekt kan resultera i är påverkan på 
landskapsbilden. Hur upplevelsen av verken 
och dess eventuella dominans i landskapet 
skall bedömas beror på flera faktorer, bland 
annat områdets topografi. I detta fall bör en 
bedömning göras av hur landskapsbilden för-
ändras och av hur värdet och upplevelsen av 
kulturmiljön påverkas av det aktuella projektet. 
Lämpliga punkter för fotomontage blir då bland 
annat utsiktsplatser inom kulturmiljöerna. En 
samlad bedömning av detta bör göras i MKB:n. 
Den bedömning som gjorts i detta skede har 
lett till förslag på att några verk bör strykas 
eller flyttas för att inte dominera över enskilda 
fäbodar, se nedan under särskild hänsyn. 

Riksintresseområdet
Värdegrunden för riksintresseområdet utgörs 
av kyrkbyn Lillhärdal och sambandet mellan 
den och fäbodsmiljön. Det utmarksbruk som 
fäbodarna representerar har utgjort en stor del 
av den ekonomi som skapat bybildningen och 
kyrkan. Denna ekonomi har förändrats under 
1900-talet och utmarkens bidrag till ekonomin 
kommer istället från skogsbruket. Genom att 

riksintressets värdegrund handlar om den eko-
nomiska basen för samhället Lillhärdal bör det 
också kunna tolkas som att det är ett föränd-
ringståligt område. Inom byn finns flera inslag 
av modern byggnadsteknik, moderna vägar 
med tung trafik ansluter till samhället. Även 
kraftledningar och telekommunikationsmaster 
förekommer inom området. Det antikvariska 
landskapet är en del av helheten.
 Det största hotet mot fäbodsmiljön idag så-
väl som under 1900-talet är jord- och skogs-
bruket. Genom jordbrukets förändrade karak-
tär har alla fäbodar inom riksintresseområdet 
lagts ner. Modernt rationellt skogsbruk bedrivs 
idag inom stora delar av riksintresseområdet. 
Genom markberedning förstörs kulturmiljöerna 
i skogen runt själva fäbodvallarna. Inom riksin-
tresseområdet varierar graden av förstörelse. 
Den del av riksintresset som sammanfaller 
med vindparken utgörs i stort av ett hårt bru-
kat produktionsskogslandskap. Här har mark-
beredning och plantering skett mycket nära 
inpå fäbodvallarna. 
 Analysen av arkivmaterialet från 1700-talet 
visar på ett landskap med punktvis utnyttjande 
av gemensamma resurser. Detta skulle även 
kunna vara en beskrivning av hur ett komman-
de vindbruk skulle utnyttja området. Genom 
den punktvisa etableringen skulle området 
åter komma att generera såväl personliga som 
gemensamma ekonomiska nyttigheter. 
 Den negativa inverkan projektet bedöms 
kunna ha på riksintresset är kopplat till land-
skapsbilden. Fotomontage från klass 1-fäbo-
dar har visat att påverkan på dessa är liten 
eller ingen. Den direkta fysiska konflikten upp-
står i ett område av riksintresset som är starkt 
präglat av skogsbruk, snarare än fäbodsmil-
jön. Den kvalitativa påverkan på detta område 
bedöms som mycket liten om justering av de 
närmaste vindkraftverken sker enligt nedanstå-
ende åtgärder. Område utgör mindre än 8 % av 
hela riksintresset varför även den kvantitativa 
påverkan är liten. Projektet bedöms istället 
kunna innebära en positiv utveckling för riks-
intresseområdets kulturmiljöer. Utnyttjandet 
av vindresursen utgör en historisk kontinuitet 
av bruket av utmarkens resurser. Fäbodbruket 
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är det tidigaste exemplet, därefter kommer 
skogsbruket vilket nu avlöses/kompletteras 
med vindbruk. Flera av riksintressets kärn-
miljöer består idag av byggnader som fordrar 
skötsel och underhåll. Om nuvarande förslag 
genomförs kommer markägare inom vindpar-
ken att gynnas ekonomiskt av etableringen vil-
ket kommer öka möjligheterna för dessa att 
sköta och vårda riksintresset. Det finns även 
andra gårdar i området knutna till fäbodshisto-
rien som kan komma att gynnas av etablering 
och därigenom hålla kulturlandskapet i hävd. 
Speciellt om delar av den bygdepeng som pla-
neras avsätts till detta ändamål.
 Inom riksintresset finns idag två fäbodsmiljö-
er som skulle vara möjliga som speciella vård-
objekt om överenskommelse kan nås med 
markägaren. Det gäller Åndbergsvallen och den 
nyregistrerade fornlämningen Björnbergsvallen. 
Genom slåtterhävd på Björnbergsvallen kombi-
nerat med informationsinsatser kan en mycket 
åskådlig och pedagogisk miljö skapas med rela-
tivt små insatser. Vid Åndbergsvallen kan upp-
levelsen av en fäbod i en myrmiljö med öppna 
betesmarker än idag upplevas. Genom riktade 
insatser med slåtter och bete samt restaurering 
av hela eller delar av det kvarvarande byggnads-
beståndet kan en mycket fin miljö skapas.

Hänsynsåtgärder
Särskild hänsyn
Inför den fortsatta planeringen av projektet bör 
följande särskilt beaktas:

•Vid Eldbergsbygget, norr om verk 58, bör 
vägen dras i en båge norr om lämningarna, 
bilaga 1, karta 1 NO. Där ursprunglig väg 
var inritad ligger en bäckmiljö omgiven av 
äldre granskog som bör undvikas. Inmätt 
vägförslag är nu helt och hållet belägen i 
ungskogsplantering.

•Till verk 110 bör alternativ inmätt väg i kom-
bination med befintlig grusväg användas. 
Planerad väg till verket passerar en bäck 
omgiven av äldre gransumpskogsmiljö med 
höga naturvärden, bilaga 1, karta 1 NO. Al-
ternativ väg har godkänts av Rabbalshede 
Kraft. Verket kommer troligen att utgå av 
landskapsbildsskäl.

 •Längs vägen mellan verk 34 och 39 har 
en stockbro mätts in där stig passerar 
bäcken. Vägen bör anpassas så att bron 
kan kvarligga, bilaga 1, karta 1 NO.

•Väg till verk 54 föreslås flyttas åt väster 
för att undvika mycket blöt sumpskogsmil-
jö med ett flertal vattenpassager. Det nya 
förslaget berör en anslutande myr men har 
ändå bedömts påverka området som hel-
het mindre under förutsättning att lämplig 
vägbyggnadsteknik används. Ingen gräv-
ning bör utföras i myren. Kortast möjliga 
passagepunkt mellan utstickande bergs-
partier har valts för att minimera sträckan, 
bilaga 1, karta 2 N.

•Verk 90 var placerat i våtmark och ny plats 
föreslås i anslutning till väg och contor-
taplantering väster om ursprungligt förslag, 
bilaga 1, karta 2 N. Förslaget har godkänts 
av Rabbalshede Kraft.

•Åsen mellan verk 55 och verk 40 bör läm-
nas orörd. Inom ytan finns en mycket riklig 
förekomst av varglav, fler än 60 noteringar 
av arten gjordes här. Planerad vägsträcka 
bör strykas och alternativt vägförslag väs-
ter om våtmarken mellan befintlig väg och 
verk 73 bör användas istället, bilaga 1, 
karta 2 N. En sådan justering i kombina-
tion med en mindre flytt av verksplats 40 
är godkänt av Rabbalshede Kraft. Lämplig 
avgränsning för verksplats är inmätt.

•Verk 95 var i utredningsförslaget placerat 
mycket nära fäboden Nybodvallen. Verket 
bör flyttas minst 600 meter åt väster för att 
det inte skall dominera synintrycket från 
vallen. Möjligen bör även verk 108 flyttas 
något åt söder för att minska synintrycket 
från vallen. Exakt avstånd bör prövas ge-
nom fotomontage och 3D-simulering, bila-
ga 1, karta 3 NV.

•Verk 83 ligger i nära anslutning till en gran-
sumpskog som är registrerad nyckelbiotop. 
Anslutningsvägen passerade igenom objek-
tet. Verket bör flyttas så att det ligger minst 
100 meter från gränsen för nyckelbiotopen 
och vägen justeras åt väster så att den inte 
berör området, bilaga 1, karta 4 O. Alter-
nativ vägsträcka och nytt verksplatsförslag 
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har mätts in och godkänts av Rabbalshede 
Kraft.

•Verk 104 bedömdes vara felaktig placerat i 
en våtmark. Ingen väg eller alternativ plats 
har utretts. Efter samråd med beställaren 
ströks verket under utredningens gång, bi-
laga 1, karta 4 O.

•Väg till verk 97 bör ändras och gå söderi-
från, över hygge från befintlig väg. Flera 
olika alternativ har utretts men andra väg-
förslag har inneburit längre våtmarkspas-
sage eller vägdragning inom nyckelbiotop 
och är klart olämpliga. Alternativ anslut-
ningsväg från söder rekommenderas och 
har godkänts av Rabbalshede Kraft, bilaga 
1, karta 4 O.

•Väg mellan verk 47 och 16 respektive 72 
följer längs Stor-Åndbergets sydöstsida. 
Vägen går på skrå i sluttningen som bit-
vis utgörs av mycket blöt översilningsmark. 
Sträckningarna bedöms som olämpliga. En 
väg till verk 72 från öster har utretts och 
godkänts av Rabbalshede Kraft. Även väg 
till verk 16 bör istället ansluta österifrån, 
från verk 72, bilaga 1, karta 4 O.

•Verk 1 och 4 ligger på höjder i små områ-
den med äldre skog. Skogsmiljön runt verk 
1 är väldigt fin och det den enda skog som 
finns kvar på höjden som omges av hygge. 
Verk 4 ligger även det i kvarvarande skog 
nära branten. Uppfartsvägen mot verken 
går över hyggesmark. Verken bör flyttas 
ut i kanten på hygget. En flytt av båda ver-
ken innebär ett för litet inbördes avstånd. 
Därför föreslås att ett verk stryks och det 
kvarvarande placeras i ena hyggeskanten, 
bilaga 1, karta 5 V och 4 O. Förslaget har 
godkänts av Rabbalshede Kraft.

•Verk 36 var placerat på en höjd ovanför 
Åndbergsvallen och kommer att dominera 
intrycket av miljön. Verket bör flyttas eller 
tas bort. Tas verket bort undviker man ock-
så den våtmarkspassage som anslutnings-
vägen innebär, bilaga 1, karta 5 V. 

•Mellan verk 38 och 15 samt sträckan mel-
lan 15 – 21 – 14 har alternativ sträckning 
som ger en mycket begränsad påverkan 
närbelägen våtmark föreslagits, bilaga 1, 

karta 5 V och 6 S. Förslaget har godkänts 
av Rabbalshede Kraft.

•Verk 56 hade i utredningsförslaget place-
rats nära fäboden Nybodarna. Detta verk 
bör tas bort då det genom fotomontage har 
visat sig dominera vyn från vallen totalt. Det 
är inte rimligt att flytta verket då det endast 
kan flyttas marginellt för att inte hamna för 
nära andra verk. Verket ligger också i ett 
område med äldre skyddsvärd skog och är 
därmed även olämpligt ur natursynpunkt. 
För att undvika vägdragning i äldre skog bör 
verk 105 då istället ansluta till befintlig väg 
rakt österut där hela sträckan kan läggas i 
ungskog utan naturvärden, bilaga 1, karta 
6 S.

•Väg norr om Nybodarna passerar nära läm-
ning 531, en historisk husgrund. Denna är 
belägen cirka 15 meter väster om vägen. 
Om vägen skall breddas bör detta ske på 
den östra sidan, illustration 19.

•Mellan verk 32 och 87 föreslås en kortare 
vägsträckning som ligger längre ifrån våt-
marksmiljöerna, bilaga 1, karta 6 S.

•Ny plats för verk 76 har föreslagits öster 
om Stor-Kåltjärnen och ny anslutningsväg 
via verk 49, bilaga 1, karta 6 S. Då und-
viker man vägdragning på översilningsmar-
ker längs sjöns norra sida och vägen blir 
förlagd utanför strandskydd. Förslaget har 
godkänts av Rabbalshede Kraft.

•Ett antal verksplatser har bedömts ligga i 
eller för nära våtmark. För dessa verk har 
avgränsningar eller alternativa platser i 
närområdet mätts in där det varit möjligt. 
För några platser är det osäkert om jus-
teringen är tillräcklig för att undvika påver-
kan. Det gäller verksplatserna: 91, 100, 
101, 107. Om det tekniskt sett visar sig 
att det inte går att bygga fundament och 
anlägga verksplan på dessa platser utan 
att påverka våtmarken bör verken strykas. 
Beskrivning av föreslagen hänsyn på samt-
liga verksplatser återfinns i bilaga 2, Be-
skrivning av verksplatser. 

•Bäckpassager bör göras med försiktighet, 
rekommendationer till respektive inmätt 
bäck- eller dikespassage återfinns i bilaga 
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1, Listor över inmätta naturhänsynspunk-
ter. Numrering hänvisar till detaljkartorna 
över delområden i samma bilaga.

•De vägsträckor som berör äldre skogsom-
råden eller skog med högre naturvärden än 
omgivande mark och där bedömning gjorts 
att avverkningskorridor för väg bör minime-
ras är markerade på illustration 28, Sär-
skild hänsyn vid vägbyggnad.

•Inmätta enskilda punkter för skoglig hän-
syn längs vägsträckning, beskrivs i bilaga 
1 i anslutning till respektive karta. Det kan 
gälla till exempel: äldre träd, död ved och 
förekomst av rödlistade arter på träd eller 
död ved. 

•Våtmarkspassager bör göras med stor hän-
syn och med en teknik som säkerställer att 
ingen markavvattning sker och hydrologisk 
påverkan minimeras. De sträckor där vä-
gen passerar en- eller flera våtmarksstråk 
och där särskild hänsyn och vägbyggnads-
teknink krävs är markerade på illustration 
28, Särskild hänsyn vid vägbyggnad. 

•Inmätta punkter för enskilda våtmarkspas-
sager beskrivs i bilaga 1, lista över inmätta 
naturhänsynspunkter. Numrering hänvisar 
till detaljkartorna över delområden i sam-
ma bilaga.

Generell hänsyn 
Utöver ovanstående behöver generell hänsyn 
tas till värdefulla element och små biotoper 
som finns spridda över området, särskilt inom 
kvarvarande ytor där trakthyggesbruk ännu inte 
tillämpats. Dessa bör undvikas på alla ytor där 
exploatering är aktuell. Det gäller:

•Lågor, högstubbar och torrakor. Bland an-
nat finns grova torrakor av tall spridda i om-
rådet. Såväl liggande som stående döda 
träd är viktiga strukturer för en mängd olika 
organismer, och utnyttjas exempelvis som 
födosökslokal och boplats för fåglar och in-
sekter, och som livsmiljö för svampar och 
lavar. I första hand tillåts träden stå eller 
ligga kvar. I andra hand kan de placeras i 
skogspartier kring verksplatserna eller de 
nya vägarna. Inom området finns ett stort 
antal grövre äldre höga stubbar från tiden 

då man avverkade med handkraft. Ett fler-
tal av dessa bär också spår av brand från 
hyggesbränningar och naturliga bränder. 
Dessa bör lämnas orörda.

•Äldre träd. I partier finns grova tallar och 
granar. Dessa lämnas i största möjliga 
mån. Där detta inte är möjligt kan träden 
tas ned och lämnas som död ved. 

•Senvuxen tall. Gamla tallar på grunda jordar 
eller myrmarker som trots sin höga ålder 
kan ha klena dimensioner. Dessa långsam-
växande träd är ofta viktiga för till exempel 
skalbaggar och lavar. Senvuxen tall lämnas 
i största möjliga mån. Där detta inte är möj-
ligt kan träden tas ned och lämnas som 
död ved.

•Bäckar och fuktstråk mellan myrar och våt-
marker. Det är viktigt att undvika förändrad 
hydrologi vid anläggning av vägar. Alla pas-
sager av bäckar eller diken bör göras med 
försiktighet. Att anlägga vägar med hjälp 
av trumma/trummor är lämplig hänsynsåt-
gärd. Antalet och storleken på trummorna 
ska anpassas efter flödet. 

•Myrar, mindre våtmarker och sumpskogar. 
Vid verksplaceringar eller vägdragningar 
nära våtmarker eller sumpskogar lämnas 
en beväxt zon mellan verksplats/väg och 
skyddsobjekt. Vid vägsträckor över våt-
mark bör markduk användas och grävning, 
dikning och dylikt undvikas.

•Generell hänsyn bör även visas fornläm-
ningarna och de kulturhistoriska lämning-
arna, genom att vägområden och verks-
platsområden anläggs så att lämningarna 
kan kvarligga ostörda.

Rekommendationer inför fortsatt arbete
MKB och uppföljning
Huruvida de justeringar som föreslås i rappor-
ten kommer att genomföras bör redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projek-
tet. Med undantag för en vägsträcka är nu hu-
vudförslaget på layout på vindparken anpassat 
efter resultaten.
 När tillståndsprocessen är slutförd bör en 
sammanställning göras av den hänsyn som 
gäller för de vägar och verksplatser tillståndet 
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omfattar före detaljerad projektering av vägar 
och verksplatser påbörjas. Denna samman-
ställning bör omfatta beskrivning av generell 
och särskild hänsyn, inmätta hänsynspunkter 
med koordinater och beskrivningar till res-
pektive punkt. Sammanfattningen kan utgöra 
handledning och detaljbeskrivningar för de en-
treprenörer som kommer att arbeta med an-
läggningsarbeten inom parken. Detta för att 
säkerställa att beskriven hänsyn som utgör 
underlag för tillståndet efterföljs av alla parter 
i byggfasen. 
 För att kunna följa upp den hänsyn som tas 
i anläggningsskedet bör övriga skogsbruksåt-
gärder och avverkningar undvikas i direkt an-
slutning till verk och vägar tills dess att parken 
är färdigställd. Detta för att kunna urskilja och 
följa upp att den hänsyn som är kopplad till 
vindkraftsetableringen med åtgärder och för-
siktighetsmått angivna i tillståndet efterlevs. 
Hänsyn i form av avverkningskorridorer, läm-
nade träd, lämnad död ved och andra hänsyns-
åtgärder kan inte urskiljas om markägaren i 
samband med anläggningsarbeten utför ytterli-
gare avverkningar i angränsande miljöer.

Förslag till kompensationsåtgärder
•Kompensationsåtgärder gällande natur-
värden bör inriktas på bevarande och ny-
skapande av de biotoper och element som 
beskrivits ovan: äldre skogar, myrar och 
hård död tallved i öppna lägen. Död ved 
kan enkelt skapas längs vägsträckning i 
samband med avverkning av vägkorridor. 
Döda träd undviks genom generell hänsyn, 
en del av de avverkade träden kan lämnas 
som död ved i intilliggande miljö och en del 
träd i närområdet kan skadas eller göras 
till högstubbar för att skapa en succession 
av död ved.

•Att inrätta biotopskydd eller naturvårdsav-
tal är tänkbara kompensationsåtgärder för 
att bevara äldre skog samt myrar. Dessa 
kan med fördel riktas till sådana områden 
som annars inte skulle varit prioriterade för 
skydd men ändå har naturvärden som bör 
bevaras. I den mån äldre skog finns kvar i 
anslutning till fäbodmiljöer kan en sådan 

kompensationsåtgärd även gynna kultur-
värden.

•Varglav och andra rödlistade arter kan gyn-
nas genom att man tar fram en strategi för 
att hård död tallved även fortsättningsvis 
ska finnas i området. Ett visst underhåll 
samt hävd av fäbodsmiljöer är också en 
lämplig åtgärd för att gynna varglaven. En 
annan åtgärd är att ta fram ett informa-
tionsblad om varglaven, dess ekologi och 
hoten mot arten. Detta kan sedan distribu-
eras till skogsägare, jaktlag, jaktarrendato-
rer och turister. 

•Branden är en viktig faktor för flera rödlis-
tade arter och man bör uppmuntra till att 
använda brand i området både i naturvår-
dande syfte och som skogsbruksmetod. 

•Avsätta medel och/eller resurser för vår-
dande och restaurering av Björnbergsvallen 
och Åndbergsvallen. Skötsel av byggnader 
och hävd av ängsmarken runt fäbodarna är 
en lämplig åtgärd som gynnar både natur- 
och kulturhistoriska värden.
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Ill. 30. Kartöversikt för detaljkartor över inmätta hänsynspunkter..

Bilaga 1. Kartöversikt
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K1 NO
1 Hänsyn till torrakor av tall med brandspår.

12
Befintlig väg över fin bäck med stenig botten omgiven av sälg o björk. Snabbt flöde. Lägg 
trumma, helst halvtrumma vid breddning.

13 Fuktstråk,särskild hänsyn, lägg flera trummor.

14 Trumma under befintlig väg. Vid vägarbeten dränera ej angränsande damm/fuktstråk.
16 Extra hänsyn till äldre tallar. Undvik sträckning som innebär avverkning av grova träd.
17 Bäck, avrinning från myr,särskild hänsyn vid markarbeten. Lägg trumma. 
18 Extra hänsyn till gammal sälg. Anpassa väg och verksplats så att den kan stå kvar.

19
Bäckpassage mellan myrar, särskild hänsyn. Gör passagen smal, lägg trumma och kör inte 
i områden nära myrarna.

20

Gransumpskogsområde med rik örtflora och många gamla träd omger bred bäck. Mycket 
olämpligt att passera med väg. Kräver avverkning i miljö med högt naturvärde och stora 
markingrepp i anslutning till vattnet. Annan väg bör användas.

24
Passage av bäck i anslutning till våtmark.Lägg trumma. Passage bör ske inom 10 m från 
inmätt punkt för att undvika direkta ingrepp i våtmarksmiljön.

25
Våtmarkspassage, lägg väg på torrast möjliga ställe. Särskild hänsyn för att inte ändra 
hydrologin.

26

Bäckpassage, vid inmätt punkt är flödet lugnare och mindre skog påverkas än annan 
passagepunkt. Denna föredras. Håll avstånd till liten stockbro öster om punkt längs äldre 
stig så att den kan ligga kvar.

27 Bäck,generell hänsyn, Lägg trumma
28 Lägg trumma i dike.
29 Lägg trumma i dike.

53
Bäck omgiven av äldre gransumpskog. Riklig påväxt av hänglavar på träden. Flytta väg till 
torr mark i närliggande  contortaplantering i nordost.

54

Dra väg på åsen med skogbevuxen mark. Våtmark på ömse sidor ej sprängning. Gamla 
träd, minimera avverkning. Stor hänsyn krävs. Eventuellt kan verk 69 anslutas från öster 
istället.

55 Fuktstråk mellan myrar, avrinning åt väster.Särskild hänsyn för att bibehålla hydrologi.
56 Fuktstråk mellan myrar, Lägg trumma. Särskild hänsyn för att bibehålla hydrologi.

57
Gransumpskog av varierande ålder ost om punkt. Lägg passagen där så många äldre träd 
som möjligt kan sparas. 

58
Väg passerar fuktstråk mellan myrpartier. Kan dras 20 m söder ut ut. Öster ut finns rikligt 
med död ved vilken bör lämnas orörd.

59
Väg till vpl 23 går nära våtmark. Lämna oavverkat längs myr, flytta väg cirka 10 meter åt 
norr.

60
Flytta vägen ytterligare åt söder, upp på åsen in i contortaplantering för att undvika 
vägdragning i blöt miljö.

61
Väg till vpl 13 bör utgå från norr om myren och fortsätta  i contortaplantering öster ut.Det 
ger färre passager av fuktstråk och diken.

62 Håll vägen norr om våtmarken.
63 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

Sida 1
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Ill. 31. K1 NO.
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K 2 N
1 Hänsyn till torrakor av tall med brandspår.
5 Fotopunkt. Ej naturhänsyn. Contortaplantering.
6 Bäck,generell hänsyn, lägg trumma
7 Bäckpassage i sumpskog, särskild hänsyn, lägg trumma. 

8

Bäckpassage i sumpskog. Äldre granar med mycket hänglav, dra väg väst om. Då passerar 
vägen ett kort avsnitt av öppen våtmark men det är troligen ett mindre ingrepp än att 
passera bäcken flera gånger i anslutande miljö.

9 Ett avgränsat bestånd med äldre granar med riklig hänglavspåväxt, dra väg väst om.
10 Bäck, generell hänsyn, lägg trumma
11 Bäck, generell hänsyn, lägg trumma

15 Väg ligger nedströms våtmarken, anlägg med särskild hänsyn för att bibehålla hydrologin.

16 Extra hänsyn till äldre tallar. Undvik sträckning som innebär avverkning av grova träd.

17 Bäckpassage, lägg trumma. Avrinning från myr,särskild hänsyn för att bibehålla hydrologin.

22
Äldre lövbestånd i fuktstråk. Hänglavar, skägg och tagellav. Anlägg med särskild hänsyn till 
hydrologi och minimera avverkning av lövträd.

23 Äldre granskog nedanför myr, fuktigt. Minimera avverkningskorridor.

24
Bäckpassage i anslutning till våtmark.Lägg trumma och undvik körning eller grävning i 
våtmarken. Passage bör ske inom 10 m från inmätt punkt.

68
Anpassa sträckning till befintlig väg, inte längre åt norr nere vid bäcken. Omfattande 
urgrävning av myr på befinlig väg. Eventuellt restaureringsåtgärder?

69 Spridd förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor på hygget.
73 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Håll vägen åt nordost.
74 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Håll vägen åt nordost.
75 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Placera inte verket längre åt norr.
76 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Håll vägen åt väster.
138 Varglav, ta hänsyn till torrakor
139 Varglav, ta hänsyn till torrakor
140 Varglav, ta hänsyn till torrakor

141
Längs sträckningen finns flera tallar m brandljud, lämnas orörda. Gräns till 
contortaplantering.

142 Avgränsning åt nordväst och norr för  alternativ vpl 40 på grund av riklig varglavsförekomst. 

143 Avgränsning åt nordväst och norr för  alternativ vpl 40 på grund av riklig varglavsförekomst. 

144 Avgränsning åt nordväst och norr för  alternativ vpl 40 på grund av riklig varglavsförekomst. 

145 Avgränsning åt nordväst och norr för  alternativ vpl 40 på grund av riklig varglavsförekomst. 

146 Avgränsning åt nordväst och norr för  alternativ vpl 40 på grund av riklig varglavsförekomst. 

Sida 1
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Ill. 32. K2 N.
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K 3 NV
2 Bäckpassage, generell hänsyn, lägg trumma.
3 Bäck, dikespassage, generell hänsyn, lägg trumma.
4 Blötstråkpassage, särskild hänsyn vid vägbyggnad, flera trummor.

15 Väg ligger nedströms våtmarken, anlägg med särskild hänsyn för att bibehålla hydrologin.

84
Lämplig passagepunkt av bäck/dike, lägg trumma. Håll helst vägen åt söder redan tidigare, 
dock utanför vallen.

85
Passage av naturlig skogsbäck med fin stenig botten, särskild hänsyn, lägg halvtrumma så 
att botten hålls intakt.

86 Justera vägen åt sydväst för att undvika mindre våtmark.

87
Passerade myren på kortaste stället, men det är mycket blött och passage bör ske på 
annan plats. Vid punkten sydost om är det torrare.

88
Lämpligare ställe att passera myr, i stort på fast mark. Äldre skog, minimera avverkning 
längs väg upp till verket.

136 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.
137 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

149
Brett vattendrag under befintlig väg med trumma (ca 8 meter brett) Extra hänsyn vid 
eventuella förstärkningsarbeten.

150 Dikat vattendrag, lägg halvtrumma vid passage.
151 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

Sida 1
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Ill. 33. K3 N.
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K 4 O
30 Bäck,generell hänsyn, lägg trumma.

31 Torrare väg än föreslagen sträckning. Kan sedan snedda ut till föreslagen sträckning
32 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

33
Planerad sträckning går i myrmark. Flytta väg hit till fast mark. Anslut rakare mot väg i 
nordväst.

34 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.
35 Bäck,generell hänsyn, lägg trumma.

36 Bäckpassage inom nyckelbiotop, gransumpskog. Olämplig sträckning, utred annan väg.
43 Undvik sänkan/våtmarken. Dra vägen öster om inmätt punkt.
44 Bäckflöde, särskild hänsyn lägg flera trummor.

45
Väg bör dras öster om punkt. Det är det torraste partiet i en våtmark, akta det blöta 
området norr om punkt.Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

46 Varglav på  låga. Undvik ytan eller flytta åt sidan försiktigt.

49
Område nära verksplats 83 inom nyckelbiotop. Flytta verksplats minst 100 meter från 
nyckeliotop.

64
Granskog med riklig förekomst av hänglavar. Håll vägen ca 20-30 m åt nordost och 
minimera avverkning.

65
Fuktstråk med lite otydlig bäckfåra. Extra hänsyn vid anläggning, trumma och silbank. Håll 
högt i slänten.

66

Källpåverkad översilningsmark som nedströms ansluter till naturvärden och 
biotopskyddsområde. Flera blöta partier och svårt att hitta sträckning som inte påverkar 
källflöden. Alternativ sträckning förordas.

67
Sträckning över sluttande myr. Befintliga körspår men olämplig miljö för vägsträckning. 
Alternativ sträckning förordas.

68
Anpassa sträckning till befintlig väg, inte längre åt norr nere vid bäcken. Omfattande 
urgrävning av myr på befinlig väg. Eventuellt restaureringsåtgärder?

69 Spridd förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor på hygget.

70 Gräns mellan äldre skogsbestånd på  höjden och hygge. Föreslagen alternativ veksplats 1.

77 Myren sluttar vidare ner här. körspår. tall, björk. Särskild hänsyn om väg anläggs i området.

78
Tät fuktig gran-björkskog på översilningsmark. Olämplig miljö för vägdragning. Alternativ 
sträckning bör användas.

93 Följ inmätt väg på fast mark mellan myrar något väster om planerad sträckning.
94 Extra hänsyn till grova tallar, vissa  med brandljud, de bör sparas.
130 Gransumpskog. Flytta sträckning till nyanlagd befintlig väg väster om, inmätt.
131 Avgränsning av gransumpskog.

132

Befintlig trumma under nyanlagd skogsbilväg  behöver kompletteras för att bibehålla 
hydrologin nedströms i riktning mot biotopskyddsområdet. Vattenflödet har ändrats. 
Ytterligare en trumma bör läggas vid inmätt punkt.

133 Följ hyggeskanten så långt som möjligt. 
134 Gräns för nyckelbiotop, vid bäck.
135 Gräns för nyckelbiotop, ingen bäck,  felritat på kartan.
147 Lämpligt avstånd för passage av närbelägen  nyckelbiotop i nordost.
148 Skogsområde med rikligt förekommande grova tallar.
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K 5 V
69 Spridd förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor på hygget.
70 Gräns mellan äldre skogsbestånd på  höjden och hygge. Föreslagen alternativ vpl 1.
71 Gräns mellan äldre skog vid vpl 4 och hygge.
72 Damm. Hänsyn vid passage. Håll vägen söder om punkt.
73 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Håll vägen åt nordost.
74 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Håll vägen åt nordost.
75 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Placera inte verket längre åt norr.
76 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor Håll vägen åt väster.

79
Nedre del av sluttande tallbevuxen myrmark .  Stråket fortsätter troligen till myr väster ut. Särskild 
hänsyn till hydrologi vid väganläggning.

80 Gräns mellan tallplantering i söder och äldre skog i norr.
81 Blött ej markberett parti med småbjörk.

82
Väg följer våtmark, särskild hänsyn, flera trummor. Gå en västligare sträckning för att få väg på torr 
fast mark.

83 Väg ligger i sluttning öster om myr, särskild hänsyn för att undvika dränering av våtmarken.

84
Lämplig passagepunkt av bäck/dike, lägg trumma. Håll helst vägen åt söder redan tidigare, dock 
utanför vallen.

85
Passage av naturlig skogsbäck med fin stenig botten, särskild hänsyn, lägg halvtrumma så att 
botten hålls intakt.

86 Justera vägen åt sydväst för att undvika mindre våtmark.

87
Passerade myren på kortaste stället, men det är mycket blött och passage bör ske på annan plats. 
Vid punkten sydost om är det torrare.

88
Lämpligare ställe att passera myr, i stort på fast mark. Äldre skog, minimera avverkning längs väg 
upp till verket.

89 Avverka minimalt i granbeståndet, varglav på omgivande myr.

90 Naturlig skogsbäck, lägg trumma, gräv ej. Välj passage med omsorg och spara grova äldre granar.
91 En lämplig punkt att passera bäcken på, lugnt flöde och inga grova träd.
92 Väg onödigt nära våtmark, dra vägen något västligare.
93 Följ inmätt väg på torr mark mellan myrar något västligare än planerad sträckning.
104  Extra hänsyn grova tallar med brandljud. Minimera avverkningskorridor.

105
Undvik granar med riklig hänglavsförekomst. Följ den östligare sträckningen. Minimera 
avverkningskorridor och lämna en del nedtagna träd som död ved.

106 Undvik den fuktiga sänkan, dra väg i inmätt östligare sträckning eller väster om punkt.
107 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Tveksam sträckning genom våtmarksområde.

108
Akta den lilla dammen  nordost om väg. Tveksam sträckning genom våtmarksområde, gå hellre 
runt.

109 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. 
110 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 
111 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 
112 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 
113 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 
114 Liten bäck, generell hänsyn. Lägg trumma.
115 Lämplig vägpassage, ganska smalt och plant.
121 Nära vattenmiljö. Välj hellre en västligare sträckning utanför våtmarksområdet.
122 Lägg väg åt väster.

123
Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.  Väg för nära myren. Välj alternativ sträckning i väster 
mellan våtmarksområdet och plantering i västlig sluttning.

124
Myrpassage på klack. Lämpligaste stället att passera myrområdet.Stor hänsyn, absolut ingen 
sprängning.
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Tabell1

Nummer Beskrivning av inmätta punkter på detaljkarta K 6 S
37 Diffust fuktstråk  mot våtmarken i nordväst. Bygg vägen så att vatten kan passera. 

38 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

39 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Dra vägen söder om punkt.

40 Diffust flöde i våtmark ,  Bygg vägen så att vatten kan passera. 

41 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.Vissa med yxhugg.

42 Akta damm nära vägsträckning vid byggnation.

43 Undvik sänkan/våtmarken. Dra vägen öster om inmätt punkt.

44 Bäckflöde, särskild hänsyn lägg flera trummor.

45

Väg bör dras öster om punkt. Det är det torraste partiet i en våtmark, akta det blöta området norr om 

punkt.Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

46 Varglav på  låga. Undvik ytan eller flytta åt sidan försiktigt.

47 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.

48 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Dra vägen norr om.

50 Passage mellan två myrar, sluttande åt väster, diffust flöde. Särskild hänsyn till hydrologi.

51 Myrpassage, fuktig mark, låt vattnet passera. Särskild hänsyn till hydrologi.

52 Mycket gammal sälg med rödlistade arter, lämna orörd.

94 Extra hänsyn till grova tallar, vissa  med brandljud, de bör sparas.

95 Extra hänsyn till grova tallar, bör sparas.

96

Bäckfåra med omgivande sumpdråg från myr till sjö. Osäkert om tillräcklig hänsyn är möjlig på denna sträcka. 

Inom strandskydd. Alternativ väg och plats för verk 76 bör användas.

97 Fortsättning på myr, starr, vattenklöver o salix. Se rekommendationer ovan.

98 Fortsättning på myr och bäckfåra.  Se rekommendationer ovan.

99 Väg mot vpl 56 med flera, i kant av mindre myrmark, håll väg åt norr. Särskild hänsyn.

100 Passage fuktstråk o bäck fr myr. Här är bästa övergång. Särskild hänsyn, lägg en trumma o silande vägbank.

101 Nära bäcken, håll uppe i planteringen söder om inritad väg.

102 Flytta gärna ner vägen ca 50 meter, ner till tallplanteringen

103 Gräns för contortaplantering åt nordväst.

107 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. Tveksam sträckning genom våtmarksområde.

108 Akta den lilla dammen  nordost om väg. Tveksam sträckning genom våtmarksområde, gå hellre runt.

109 Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor. 

112 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 

113 Särskild hänsyn. Silande vägbank, ingen duk eller stora rör. 

114 Liten bäck, generell hänsyn. Lägg trumma.

115 Lämplig vägpassage, ganska smalt och plant.

116 Lämplig passagepunkt, silbank eller små trummor.Särskild hänsyn

117 Blött område. Särskild hänsyn.  Använd avskiljande duk o trumma.

118 Myrnära. Välj den västligare sträckningen.

119 Varglav, ta hänsyn till torrakor. Passera väster eller öster om.

120 Välj västligare sträckning runt våtmarksområdet.

121 Nära vattenmiljö. Välj hellre en västligare sträckning utanför våtmarksområdet.

122 Lägg väg åt väster.

123

Förekomst av varglav, ta hänsyn till torrakor.  Väg för nära myren. Välj alternativ sträckning i väster mellan 

våtmarksområdet och plantering i västlig sluttning.

125 Kort myrpassage, särskild hänsyn, lägg trummor.

126 Torr passage precis väster om myr. Lämplig vägsträckning.

127 Lämplig passagepunkt, små trummor, eller gå väster om.

128 Lämplig passagepunkt, lägg trumma.

129 Vattenflöde från myr dolt till stora delar, Stor hänsyn krävs vid passage.
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Bilaga 2. Verksplatser

Verksplats Beskrivning

1

1 alternativ plats Ny plats i kanten på hygget. Kräver ingen avverkning av gammal skog.

2 Håll vägen ute på hygget men akta kvarlämnad hänsyn på kulle i väster och myr.

3

3 alternativ plats Förslag på bättre placering i en ung plantering.

4

5

Ny plats en bit från källan. Akta källan och blött stråk vid anläggningsarbeten.

6 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Fantastisk utsikt.

7 Inga särskilda hänsynsåtgärder krävs men högre läge finns strax intill.

7 alternativ plats Mindre justering som ger ett högre, bättre läge

8

9

9 alternativ plats

10 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

11 Flera äldre tallar, spara så mycket träd som möjligt.

12 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

13

14 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Plantering, plöjd. 

15 Generell hänsyn; minimera avverkning av äldre gran.

16

17

18

19 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

20

21

21 alternativ plats Alternativ verksplats som inte innebär problematisk vägdragning.

22 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

23

24

25

25 alternativ plats

26

27 Generell hänsyn till döda träd i närområdet till verksplats.

28 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Gles tallskog.

Öppen glänta i naturskogsartad miljö, många gamla träd. Rikligt med hänglav. 
Olämplig plats. Flytta verket ut till hyggeskanten istället. 

Varierad skog med gran, tall och björk. Flertal träd med hänglav. Verket bör flyttas ut i 
plantering. 

Fin äldre skog, enstaka träd med hänglavar, flytta verket ut till hyggeskanten istället.

På röjd slänt i ganska stark sluttning.  En mindre källa omgiven av ett blött stråk ner 
längs dalen med riklig örtflora ligger i anslutning till verksplats.  Alternativ plats i 
närheten inmätt.

5 alternativ plats

Hänsyn till torrakor och lågor i tallskog vid sydvästra kanten på verksplatsen. I övrigt 
ca 20 år gammal contorta.

Mycket grova träd på verksplatsen som ej bör avverkas, lägg hellre verk på alternativ 
plats.

Placering på yta utan grova träd, väg dras helst öster om verk i kant på plantering för 
att undvika avverkning.

Tallplantering. På plattå i sluttningen. Flytta låga från verksplats före markarbeten.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.  Contorta.

Hänsyn till  lågor o torrakor. En grov låga mitt på verksplatsen bör flyttas ut i skogen 
intill. Tallskog.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Tallplantering.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Ca 20 år gammal contorta.

Inga särskilda hänsynsåtgärder krävs på verksplats men problematisk vägsträckning, 
alternativ plats rekommenderas.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Tallplantering.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering.

I sluttning. Inga särskilda hänsynsåtgärder krävs men bättre läge finns högre upp i 
slänten.

Planare, högre läge. Mindre ingrepp vid anläggning av verksplan.

I kant mellan hygge o blandskog, generell hänsyn. Plan bör förläggas tilll hyggesmark.
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Verksplats Beskrivning

29 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

30

31 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

32

33 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

34 I sluttning. Några meter högre upp i söder finns bättre läge, alternativ plats mäts in.

34 alternativ plats Betydligt högre läge än på planerad punkt ger bättre utnyttjande av vindresurs.

35 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Plantering, plöjd.

36

37 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

38

39 Något justerad mittpunkt inmätt. Högre och betydligt torrare än på planerad punkt.

40

40 alternativ plats

41

42 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

43

44

45 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

46

47 Svag sluttning i gles granskog. Generell hänsyn till äldre träd.

48

48 alternativ plats Bättre läge men extra hänsyn till närbelägen myr vid anläggningsarbeten.

49 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

50 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

51

52

53 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

54

55

56

57 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

58 Generell hänsyn till träd kvarlämnade vid avverkning. Nyplanterat hygge i sluttning. 

59

60

60 alternativ plats

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Ca 20 år gammal contorta.

Generell hänsyn. Undvik avverkning av träd med stor påväxt av hänglavar.

Placerat på hygge, även vändplan bör förläggas till hygget. Relativt nära fäboden 
Åndbergsvallen.

Ganska gles skog. Extra hänsyn till äldre granar med hänglav. 

Olämplig plats. På verksplats och omgivande tallbevuxen ås finns stor förekomst av 
varglav. Bör flyttas eller strykas. Alternativ väg samt verksplats utredd.

Alternativ plats på yta utan torrakor,  inmätta avgränsningpunkter. Lämplig plats om 
alternativ anslutningsväg används.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering hyggesplöjd.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contorta. 

Inga markarbeten bör utföras närmare myren än inmätt punkt. 20 årig contorta.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Ung  tallplantering.

Olämpligt ställe, blöt sänka omgiven av  hyggesmark. Ett litet stycke mot NO bättre, 
torrare, högre.

Håll verket till södra delen av verksplatsen. Inmätt avgränsning för markarbeten nära 
myr.

Sluttning med contorta, ingen synlig markberedning. Särskild hänsyn till torrakor med 
varglav i västra kanten av verksplatsen. Undvik att beröra högsta toppen intill vid 
markarbeten, varglav även här. 

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Tallskog.

Håll verksplats i plantering,gå ej ut i våtmark. I contortaplantering, plöjd mark

Granskog med rel. mkt. hänglav, även grov o gammal tall o gran. Ligger mycket nära 
fäboden Nybodarna.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering.

Placerat på smal ås ut i myr.  Alternativ plats inmätt. Om denna plats används måste 
plan anläggas åt öster.

Placering längre ifrån myr på torrare, högre, planare läge vid vägen, kan flyttas 
ytterligare något österut.
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Verksplats Beskrivning

61 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

62

63

64

64 alternativ plats Alternativ plats i plantering och på fast mark.

65

66 Olämplig placering i en myr. Alternativ plats föreslagen.

66 alternativ plats

67

68

68 alternativ plats Placering på fast mark.

69

69 alternativ plats Placering i högre läge på torr stenig mark, stor yta S och O om punkten.

70

71

71 alternativ plats Placering längre ifrån myrkant och tall med varglav.

72

73

74 Hänsyn till grova tallar i närområdet. Lämna kvar dessa i största möjliga mån.

75

76

76 alternativ plats

77 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

78 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

79 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

80

81

82

83

83 alternativ plats Placering på fast berg och med högre läge i terrängen.

84

85

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Ca 20 år gammal contorta.

En grov låga på verksplatsen bör flyttas ut i omgivande miljö före markarbeten. I övrigt 
föreslås inga särskilda hänsynsåtgärder.

Olämplig placering. Placerat inom  myr med öppen vattenspegel och varglav på 
torrakor. Alternativ placering föreslagen.

Lämna en trädbevuxen kantzon mellan verksplats och närbelägen myr, lämna grova 
tallar.

Placering på torr fast mark i contortaplantering. Hela ytan för verksplatsen bör 
förläggas i planteringen.

I kant mellan plantering och myr. Låt granridån mot myren vara kvar. Håll verket åt 
väst inom plantering.

Inga markarbeten i våtmarksobjektet. Föreslagen mittpunkt bör utgöra östlig 
avgränsning av verksplatsen så att hela verksplatsen ligger utanför vmi-objektet. 
Verket bör flyttas minst 20 meter söderut.

Ej olämplig men torrare o högre belägen mark åt SO, på  hygge. Alternativ plats 
inmätt.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.  I contortaplantering och vid skogskörväg.

Bör flyttas åt SV pga varglavsförekomst och närhet till myr, tidigare mittpunkt bör 
utgöra absolut avgränsning åt NO. Ny verksplacering inmätt.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.  Contortaplantering och hygge.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.  Contorta

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Sluttning. Tallplantering, ingen synlig 
markberedning. 

Olämplig placering i gles skog mellan myr o sjö. Vägen våt och problematisk, 
översilningsmark mellan myr och sjö, äldre träd med hänglav.

Placering öster om sjön på torr mark utanför strandskydd. Lämplig placering om 
alternativ anslutningsväg åt söder används.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering, plöjd mark.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering, plöjd mark.

Akta närbelägen myr i V, nv vid markarbeten.

Lämplig placering. Dock har alt. plats mätts in då den har berg i dagen o ligger högre i 
terrängen.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.Ca 20 år gammal contorta.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.Contortaplantering, även längs väg. Kan 
placeras var som helst inom ytan.
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Verksplats Beskrivning

86

86 alternativ plats

87

88

89

90 Felaktig placering mitt i myr. Alternativ plats föreslås.

90 alternativ plats

91

91 alternativ plats Placering i samma naturtyp, lite längre från myrkant och varglav. 

92 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

93

93 alternativ plats Möjlig placering på yta mellan våtmark och träd med varglav.

94 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

95

95 alternativ plats Placering längre ifrån fäboden. Hela området från väg och in hit är lämplig.

96 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

97

98 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. På hygge.

99 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.

100

100 alternativ plats

101

102

103 Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Gallrad tallskog.

104 Felaktig placering i myr. Verket stryks och inget alternativ utreds.

105

106

107 På glest tallbevuxen myr, olämplig placering. Alternativ plats föreslås.

107 alternativ plats

108

109

110

I kanten på myr. Flytta i första hand 50 m åt nv till contortan. I andra hand 10-20 m åt 
NV.

Bättre placering längre ifrån myr. Undvik avverkning av de sparade tallarna vid 
vägbygget söderut.

Generell hänsyn till torrakor med yxhugg och varglav i närområdet.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Ca 20 år gammal contorta.

Lämplig placering. Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.Närbeläget vägskäl bör 
flyttas till inmätt punkt.

Alternativ plats inmätt för verk 90 som låg våtmark. Går att flytta mellan grusväg och 
våtmark. Contorta.

Nära myr. Hänsyn till stubbar med varglav. Verket bör flyttas längre från myrkanten, 
alternativ punkt inmätt. 

Placering nära våtmark och flera tallar med varglavsförekomst. Alternativ plats 
föreslås.

Vid Nybodvallen, mycket olämplig placering. Alternativ plats utredd.

Placering på hygge med utsikt mot stor myr. Väg går över myr och bör flyttas åt söder 
ut på hygget. 

Verksplats ligger på myren, i kanten på vmi-objekt, inmätt punkt på fastmarksområde, 
32x12 meter.  Svårt att anlägga verk på ytan utan att påverka myren. Bättre alternativ 
plats inmätt.

Placering i plantering, berör ej myr, kan även flyttas längs med myrkanten och 
skoterspåret.

Halvö i myr inom vmi-objekt På halvön finns relativt stor yta men smal tunga av fast 
mark leder ut. Svårt att anlägga väg utan att påverka myren. Varglav på enstaka 
stubbe.Inga arbeten i höjd med myren. 

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.Tallplantering.

Håll hela verksplatsen inom contortaplanteringen och lämna kvar skogen norr om.

Extra hänsyn till grova tallar och högstubbar. På fastmarksudde i anslutning till 
våtmark.

Placering på fastmark intill myrkant.  Kan förskjutas i sidled NV/SO om det behövs.

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås.Tallhöjd mellan våtmarker. 

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Contortaplantering , plöjd. 

Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås. Dock bör alternativt utredd väg användas.
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Bilaga 3. Lämningar

Projekt nr 905 905 905
Lämning nr 2 29 30
Typ Husgrund historisk Husgrund historisk Husgrund historisk

7 5 7,5

Bredd, meter 4,5 4,5 5
Djup/Höjd, meter 2,5 2,5 2,5
Antal 1 1 1
Beskrivning

Egenskapsvärde Skogsbruk Skogsbruk Skogsbruk
Status Skadad Skadad Skadad
Läge Strand Sänka Sänka
Markslag Skog Skog Skog

Ej beväxt Ej beväxt Ej beväxt
Bedömning

Kommentar Inmätt i NV hörnet.

Projekt nr 905 905
Lämning nr 532 533
Typ Fäbod Lägenhetsbebyggelse

120 15

Bredd, meter 40 5
Djup/Höjd, meter 0 1,1
Antal 1 1
Beskrivning

Egenskapsvärde
Status Oskadad Oskadad
Läge Krön Sluttning
Markslag Skog Skog

Beväxt Buskar
Bedömning Fast fornlämning

Kommentar 

Längd, meter

Bottenlagret i timmer, 
annars plankbyggd. 
Södra gavel lutar, i 
övrigt helt inrasad.

Timrad stuga, troligen 
fähus. Stomme i nio 
varv, fyra till på gavel 
intill skogshuggarkoja, 
vid vattendrag. Delvis 
inrasat tak. 
Brädtillbyggnad vid O 
gaveln.

Brädbyggd huggarkoja 
med plåttak, inrasat.

Beväxning
Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Längd, meter

Belägen på åsrygg 
mellan myrar. Slyröjd 
yta, men trädbevuxen. 
Stora öppna gräsytor. 
På vallen finns 
grunder/vallar efter fem 
byggnader. Väg går 
fram till vallen och 
vidare ut i myren.

Stor avlång hög med 
röjningssten, stenar 0,1-
0,7 m stora. Strax 
utanför den vuxna 
skogen, i ung 
tallplantering.

Beväxning
Övrig kulturhistorisk 
lämning

Eldbergsbygget
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905 905 905
503 509 531
Husgrund historisk Färdväg Husgrund historisk
5 240 5,5

3,5 02-02-05 5
3 0 1,4
1 2 1

Skogsbruk Jordbruk

Skadad Oskadad Oskadad
Sluttning Sluttning Sluttning
Skog Skog Skog

Ej beväxt Träd

Inmätt i S hörnet.

Resterna av en 
huggarkoja av brädor, 
omkullvält o inrasad. 
Runda block vid ingång 
istället för trapp, dörr 
utan lås, ingång NV. 
Farstu och en dörr till. 
Skorstensrör av metall. 
Rester av rödfärg, 
isolerad m sågspån

Väg/stig mot myren{S} 
och mot samhället{N}

Nedrasad byggnad, 
timrad. Ett fönsterhål o 
ett dörrhål. Spisröse i S 
änden. I tät 
contortaplantering.

Vägbank, fäbodväg/stig

Övertorvad
Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Ill. 37. Ingående lämningar vid Eldbergsbyggat.
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Ill. 38. Husgrunder inom Björnbergsvallens fäbod, lämning nummer 532.
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Bilaga 4. Riksintressen





-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



Anna Ljunggren, Roger Nyqvist, Stefan Pettersson 
och Stig Swedberg

Kulturhistoriska rapporter 72
ISSN 1652-1897KULTUR

KOOPERATIV

RIO

A
R

K
E

O
L
O

G
I

Pr
oj

ek
t L

ill
hä

rd
al

 Å
nd

be
rg

, H
är

je
da

le
ns

 k
om

m
un

A
rk

eo
lo

gi
sk

 u
tr

ed
ni

ng
 o

ch
 n

at
ur

vä
rd

es
be

dö
m

ni
ng




