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Illustration 1. Kartan visar läget för vindpark Brattön Sälelund  i Munkedals kommun. Föreslagen infartsväg är belägen 
i både Färgelanda och Munkedal kommuner. De sex verken på Brattön är redan uppförda.
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av röjningssten  (undernummer 1 och 2), som 
har vad som skulle kunna vara rester av kant-
kedja i söder. Det är möjligt att man byggt på 
äldre gravar (stensättningar) med odlingssten. 
Cirka 250 meter åt sydost, närmare Sandvi-
kesjön, finns sedan tidigare Färgelanda 78, 
en fornlämningsliknande lämning, vilken be-
skrivs som en högliknande lämning med res-
ter av möjlig kantkedja, troligen odlingsröse. 
Norr om Sandvikesjön finns Färgelanda 75, en 
fornlämningsliknande lämning beskriven som 
stensättningsliknande men möjligen sentida. 
 Resultatet från utredningen visar att det lo-
kalt finns miljöer och objekt som kräver hän-
syn vid breddning eller nybyggnation av väg i 
området. Vid 1132:16 planerar exploatören 
att räta vägen väster om det inmätta områ-
det, vilket bedöms som bra då denna miljö 
i så fall lämnas orörd. Miljön kring 1132:14 
bör aktas vid breddning av vägen, och lämp-
ligt avstånd bör hållas till de två odlingsrö-
sen som eventuellt kan utgöras av gravar. 
Om odlingsrösena lämnas orörda minskas 
också påverkan på objekt som omfattas av 
det generella biotopskyddet. Första delen 
av planerad ny väg passerar 1132:2 och 
1132:15. Området kring 1132:1 berörs inte, 
men ytan ska aktas vid anläggningsarbeten 
och får inte användas som uppställningsyta 
eller liknande. De två gränsmärkena, 1132:4 
och 1132:3, berörs inte av vägdragningen då 

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rab-
balshede Kraft AB inventerat natur- och kultur-
värden längs ny infartsväg till planerad vind-
park Brattön Sälelund i Munkedals kommun, 
Västra Götalands län. Resultaten från denna 
inventering har tidigare rapporterats i ett ytt-
rande. I föreliggande rapport redovisas endast 
resultaten av den arkeologiska utredningen.
 Utredningsområdet är beläget öster om vind-
parken, från Sandviken i Färgelanda kommun 
till Olsbo i Munkedals kommun längs befintlig 
väg, samt längs ny väg från Olsbo till skogs-
bilväg inom vindpark Brattön Sälelund. I direkt 
anslutning till den senare inventerades även 
ny väg till verk Brattön 10.
 Syftet med utredningen var att utreda före-
komsten av okända fornlämningar och kultur-
historiska lämningar inom utredningsområdet. 
Utredningen syftade vidare till att beskriva pro-
jektets påverkan på registrerade värden, samt 
att föreslå åtgärder för att undvika eller mins-
ka eventuell påverkan. 
 Vid utredningen gavs de framkomna läm-
ningarna nummer 1132:1-4 samt 14-16 i Rio 
Kulturkooperativs databas. Dessa utgörs av 
en färdväg, två gränsmärken, tre röjningsrösen 
samt ett område med fossil åkermark vilket 
består av ytterligare sju röjningsrösen, en hus-
grund och en terassering/stensträng.
 Inom området med fossil åkermark, 
1132:14, finns en, eller eventuellt två, högar 
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de ligger något högre i terrängen än planerad 
väg.
 Generell hänsyn bör visas fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar, genom att väg-
områden och verksplatsområden inte etable-
ras så att de stör förståelsen av miljöer eller 
objekt. I anläggningsskedet bör gränsmärken 
och röjningsrösen markeras med käppar eller 
liknande så att de inte riskerarar att skadas. 
Som generellt hänsynsavstånd rekommende-
ras minst 30 meter till fasta fornlämningar och 

ej närmare övriga kulturhistoriska lämningar 
än 10 meter. Beroende på områdets karaktär 
och typen av lämning kan andra hänsynsav-
stånd vara tillämpliga.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML) och genom miljö-
balkens generella hänsynsregler, där stor vikt 
läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kul-
turmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar 
lämnas till länsstyrelsen.
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Inledning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rab-
balshede Kraft AB inventerat natur- och kul-
turvärden inför byggnation av vindpark Brattön 
Sälelund i Munkedals kommun, Västra Göta-
lands län, illustration 1. Resultaten av dessa 
inventeringar finns rapporterade i Andersson 
m fl 2009 och Ljunggren m fl 2006, samt som 
yttrande daterat 110628 och 120617, Anders-
son m fl 2011 och Nilsson m fl 2012. 
 Ursprungligen planerades infart till vindpar-
ken Brattön 7-10 samt Sälelund 1-10 via den 
redan uppförda vindpark Brattön 1-6 i norr, på 
befintlig skogsbilväg. Möjligheten att ansluta 
från sydväst och väst har också undersökts. 
Inget av dessa alternativ är möjliga.
 Med anledning av detta har inventering före-
tagits öster om parkerna, från Sandviken i Fär-
gelanda kommun till Olsbo i Munkedals kom-
mun längs befintlig väg, samt längs ny väg från 
Olsbo till skogsbilväg inom vindpark Brattön 
Sälelund, illustration 1 och 2. I direkt anslut-
ning till den senare inventerades även ny väg 
till verk Brattön 10.
 Utredningen syftade till att bedöma hur en 
breddning och rätning av befintlig väg samt ny 
vägdragning kan påverka lokala kulturvärden, 
samt att föreslå åtgärder för att undvika eller 
minska eventuell påverkan.
 Vid detta tillfälle företogs även inventering 
av naturvärden, beskrivning och bedömning 
av dessa framgår av yttrande daterat 120617, 
Nilsson m fl 2012. I föreliggande rapport redo-
visas endast resultaten av den arkeologiska 
utredningen.

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda förekom-
sten av okända fornlämningar och kulturhisto-
riska lämningar inom utredningsområdet. Utred-
ningen syftade vidare till att beskriva projektets 
påverkan på registrerade värden. I den mån kon-
flikter med dessa värden riskerade att uppstå, 
skulle lämpliga hänsynsåtgärder föreslås.

Utredningsområdet 
Utredningsområdet utgörs av en korridor på 
25 till 70 meter längs befintlig väg, samt 35 

till 100 meter längs föreslagen ny väg, illustra-
tion 3 och 10. 
 Första sträckan av vägen, från landsvägen 
i norr, utgörs av befintlig grusväg som pas-
serar förbi bebyggelse vid Bandene och Hed-
skogen, väster om Sandvikesjön, illustration 
2. Kring Hedskogen går vägen genom ett öp-
pet, småbrutet jordbrukslandskap. Väster om 
Hedskogen övergår naturmiljön kring vägen i 
skogsmark, främst yngre produktionsbestånd 
av tall och gran. Öster om Olsbo passeras en 
tallmosse. 
 Från Olsbo och väster ut planeras ny väg 
först genom granplantering, före detta kultur-
mark, illustration 2. Därefter planeras väg ge-
nom bitvis svagt kuperad skogsmark. Skogen 
består här av unga till medelålders skogsbe-
stånd av tall och gran. På några platser längs 
sträckan passeras diken och fuktiga områden.

Tidigare undersökningar
Längs befintlig väg och planerad väg har inga 
tidigare arkeologiska undersökningar utförts. 
Inom vindpark Brattön Sälelund har ett antal 
arkeologiska utredningar och kompletterande 
utredningar ägt rum, dessa rapporteras i An-
dersson m fl 2009 och Ljunggren m fl 2006, 
samt som yttrande daterat 110628, Andersson 
m fl 2011. 

Metod
Den arkeologiska utredningen har bedrivits i 
form av inventering och arkivstudier. Fältarbetet 
utfördes den 24 maj och 6 juni 2012.
 Längs föreslagna nya vägar har en korridor 
på 35 till 100 meter inventerats, längs befint-
lig väg en korridor på 25 till 70 meter, bero-
ende på topografi och förslagets lämplighet, 
illustration 3 och 10.
 De under utredningen framkomna kultur-
historiska lämningarna fotodokumenterades, 
beskrevs och mättes in med DGPS. Vid utred-
ningen gavs de framkomna lämningarna num-
mer 1132:1-4 samt 14-16 i Rio Kulturkoopera-
tivs databas. Lämningarna har rapporterats till 
FMIS. 
 En översiktlig genomgång av äldre kartma-
terial har gjorts. Tillgängligt kartmaterial har 
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studerats för att bedöma kulturmiljön och läm-
ningars fornlämningsstatus, detta gäller till ex-
empel bedömningen av gränsmärken.
 Data från Fornsök, FMIS, har inhämtats avse-
ende fornlämningar i området.

Resultat
Vid utredningen gavs de framkomna lämningar-
na nummer 1132:1-4 samt 14-16 i Rio Kultur-
kooperativs databas. Dessa utgörs av en färd-

väg, två gränsmärken, tre röjningsrösen samt 
ett område med fossil åkermark vilket består 
av ytterligare sju röjningsrösen, en husgrund 
och en övrigt, den senare bestod av en teras-
sering/stensträng. För en detaljerad beskriv-
ning av inmätta kulturlämningar se bilaga 1.

Befintlig väg Sandviken - Olsbo
Beskrivningen inleds där vägen mot Hedskogen 
och Olsbo svänger av från landsvägen mellan 

Illustration 3. Kartan visar utredningsområdet längs befintlig väg mellan Sandviken och Olsbo. Se illustration 8 för 
en mer detaljerad kartbild över 1132:14, område med fossil åkermark.
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Hedekas och Färgelanda, och följer sedan vä-
gen mot söder och sydväst, illustration 3. 
 Vägen från Sandviken har gått ungefär som 
nu även enligt äldre kartmaterial, men vägen 
från Hedskogen till Olsbo byggdes först någon 
gång mellan 1897 och 1938 (den saknas på 
häradsekonomiska kartan från 1890/1897 
men finns med på ekonomiska kartan från 
1938), Färgelanda J112-51-20, 78 SO Krok-
stad. 
 Precis där vägen svänger av landsvägen och 
in mot Hedskogen, på östra sidan om grus-
vägen, finns nu fastigheten Sandviken 3:17. 
Av ekonomiska kartan från 1938 framgår att 
här då fanns ett skolhus helt nära vägen, 78 
SO Krokstad. Mot väg i norr och väster växer 
höga granar tätt på rad, och dessa måste ha 
utgjort en klippt granhäck någon gång, kanske 
kring skolgården, illustration 4. När byggnaden 
revs eller flyttades från platsen har vi ingen 

kännedom om, men nu finns endast den före 
detta granhäcken samt bred grindöppning mot 
landsvägen kvar, inga bebyggelselämningar. 
Genom området rinner en bäck med stenkant, 
som sannolikt är grävd.
 Norr om Hedskogen, väster om vägen vid 
Bandene, finns ett område med före detta 
impedimentsmark (betesmark), och häri in-
går ett odlingsröse, 1132:16. Ett antal gamla 
och grova sälgar i kanten av granproduktions-
skogen är en kvarleva från en tid med öppen 
mark.
 Vid Hedskogen övergår landskapet öster om 
vägen i öppen mark, dels en nyligen avverkad 
granplantering där det nu växer gräs och örter, 
och dels öppen betesmark, illustration 5. Väs-
ter om vägen finns granproduktionsskog och 
en mindre åkeryta. I en del av den öppna be-
tesmarken har ett område med fossil åkermark 
mätts in, 1132:14, illustration 6. Fastigheten 

Illustration 4. Före detta granhäck, nu uppvuxen, kring tomten där skolhuset tidigare låg. Foto mot väster. Början 
av infartsvägen skymtar till höger.



11

Hedskogen 2:2 finns med på ekonomiska kar-
tan från 1963, men inte tidigare, Markuserud 
J133-9B0e66. Någon byggnad som motsva-
rar ladugårdsgrunden (undernummer 9, illus-
tration 7) som ingår i lämning 1132:14 åter-
finns inte på någon av dessa kartor. Däremot 
framgår av samtliga dessa kartor att område 
1132:14 motsvaras av impedimentsmark (be-
tesmark). Med början strax nordost om ladu-
gårdsgrunden och vidare i en båge som sträck-
er sig ner i sluttningen åt nordost och vidare 
mot öster och sydost finns sju samlingar med 
röjningssten (undernummer 1-6 samt 8) samt 
en terassering eller sträng av röjningssten (un-
dernummer 7, illustration 8) i NV-SO riktning, 
närmare 30 meter lång.
 Den hög av röjningssten (undernummer 1) 
som ligger närmast grunden, och eventuellt 
även nästa hög (undernummer 2), har vad som 
skulle kunna vara rester av kantkedja i söder, 

illustration 9. Det är möjligt att man byggt på 
en (eller två) äldre gravar med odlingssten. 
Cirka 250 meter åt sydost, närmare Sandvi-
kesjön, finns sedan tidigare Färgelanda 78, 
en fornlämningsliknande lämning, vilken be-
skrivs som en högliknande lämning med res-
ter av möjlig kantkedja, troligen odlingsröse. 
Norr om Sandvikesjön finns Färgelanda 75, en 
fornlämningsliknande lämning beskriven som 
stensättningsliknande men möjligen sentida. 

Ny väg från Olsbo till verk Brattön 10
Beskrivningen inleds vid Olsbo, och följer se-
dan vägen mot väster, illustration 10.
 Vid Olsbo finns lämning 1132:1, en färdväg 
som röjts i ett klapperstensfält, möjligen för att 
bilda en fägata, illustration 11. Klapperstens-
området är glest bevuxet med främst asp. Ytan 
är ej direkt berörd av vägdragningen. Den pla-
nerade vägen går strax nordost härom genom 

Illustration 5. Befintlig väg i kanten av jordbruksmark vid Hedskogen. Foto mot söder. Området i förgrunden utgörs av 
nyligen avverkad granskog. Längre bort där betesmarken höjer sig är 1132:14, område med fossil åkermark, beläget.
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Illustration 6. Kartan visar området med fossil åkermark, 1132:14, samt de häri ingående lämningarna. Den od-
lingssten som har rester av vad som verkar vara kantkedja har undernummer 1 och 2. Av kartan framgår också 
läget för Färgelanda 78, ”en högliknande lämning med rester av möjlig kantkedja, troligen odlingsröse”.
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produktionsgranskog, delvis med förekomst av 
spridda aspar. Här finns två högar med röjnings-
sten, 1132:2 och 1132:15, illustration 12. 
 Därefter passeras ett område som på eko-
nomiska kartan från 1938 var odlingsmark, 

men som nu är igenplanterat med gran, 78 
SO Krokstad. Inga kulturvärden har noterats 
här.
 I övrigt passeras två gränsmärken, 1132:4 
och 1132:3, på något avstånd, illustration 13.

Illustration 7. Husgrund, förmodligen resterna efter ett fähus, 1132:14, undernummer 9. Foto mot nordost.

Illustration 8. Del av terassering och röjningssten inom 
1132:14, undernummer 7. Foto mot söder.

Illustration 9. Odlingssten med eventuell kantkedja, 
1132:14, undernummer 1. Foto mot öster.
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Fynd 
Inga fynd har framkommit inom ramen för den-
na utredning.

Antikvarisk bedömning 
Resultatet från utredningen visar att det lo-
kalt finns miljöer och objekt som kräver hän-

syn vid breddning eller nybyggnation av väg i 
området. Vägar har i största möjligaste mån 
anpassats för att minska påverkan på kultur-
miljön. Om den rekommenderade hänsynen 
tas vid detaljplaneringen av vägarna bedöms 
påverkan på kulturvärdena i området bli rela-
tivt liten.

Illustration 10. Kartan visar föreslagen ny väg mellan Olsbo och verk 10 inom vindpark Brattön Sälelund. Hede 158 
och 159 är ett gränsmärke respektive en torplämning.
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 Det är påtagligt att många av de natur- och 
kulturvärden som finns i området sammanfal-
ler. Detta gäller både kring Hedskogen och vid 
Olsbo. Äldre kulturmiljöer i form av röjda be-
tesmarker och impedimentsmark som har fort-
satt betas eller tillåtits behålla sin lövträds-
flora kommer också att innehålla naturvärden 
som är högre än omgivande åkermark eller 
granplanteringar. 

Befintlig väg
Vid 1132:16 planerar exploatören att räta vä-
gen väster om det inmätta området, vilket be-
döms som bra då denna miljö i så fall lämnas 
orörd, illustration 3.
 Miljön vid Hedskogen, 1132:14 (område 
med fossil åkermark) och däri ingående läm-
ningar, bör aktas vid breddning av vägen, och 

lämpligt avstånd bör hållas till de två odlingsrö-
sen med undernummer 1 och 2 som eventuellt 
kan utgöras av gravar påbyggda med röjnings-
sten, illustration 9. Om odlingsrösena lämnas 
orörda minskas också påverkan på objekt som 
omfattas av det generella biotopskyddet.

Ny väg
Första delen av planerad ny väg passerar 
1132:2 och 1132:15, illustration 10. Området 
kring 1132:1 berörs däremot inte, men ytan 
ska aktas vid anläggningsarbeten och får inte 
användas som uppställningsyta eller liknande. 
 De två gränsmärkena (1132:4 och 1132:3) 
berörs inte av vägdragningen då de ligger något 
högre i terrängen än planerad väg, men i an-
läggningsskedet bör de markeras med käppar 
eller liknande så att de inte riskerar att skadas.

Illustration 12. Röjningssten vid Olsbo, 1132:2. Foto 
mot norr. Granskogen har tidigare utgjorts av öppen be-
tes- eller åkermark.

Illustration 13. Gränsmärke, 1132:4. Foto mot sydost. 
Illustration 11. Färdväg röjd genom klappersten, möjli-
gen en fägata, 1132:1. Foto mot söder.
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Rekommendationer inför fortsatt arbete
Generell hänsyn bör visas fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar, genom att vägom-
råden och verksplatsområden inte etableras 
så att de stör förståelsen av miljöer eller ob-
jekt. Ytor med fornlämningar får heller inte an-
vändas för uppställning av material eller annat. 
Som generellt hänsynsavstånd rekommende-
ras minst 30 meter till fasta fornlämningar och 
ej närmare övriga kulturhistoriska lämningar 
än 10 meter. Beroende på områdets karaktär 
och typen av lämning kan andra hänsynsav-
stånd vara tillämpliga.
 För fornlämningar gäller att de förutom själ-
va lämningen även har ett fornlämningsområ-
de, det område kring lämningen som behöver 
undantas från exploatering. Fornlämningsom-

rådets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall 
till fall.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML) och genom miljö-
balkens generella hänsynsregler, där stor vikt 
läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kul-
turmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar 
lämnas till länsstyrelsen.
 Odlingsrösen i jordbruksmark omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § mil-
jöbalken och 5 § förordningen om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m.
 Skyddsåtgärder med lämplig markering i fält 
bör göras för de hänsynsobjekt som beskrivs i 
rapporten, innan avverkning eller anläggnings-
arbeten påbörjas.
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Bilaga 1. Lämningar

Nr 1 2 3 4

Undernummer - - - -

Typ Färdväg Röjningsröse Gränsmärke Gränsmärke

Egenskapsvärde Fägata - - -

Ingående lämningar - - - -

Orientering N-S N-S - -

Längd (m) 27 10 1 2

Bredd (m) 0,7-2 7 0,8 1,5

Höjd (m) - 0,4 0,5 0,3

Antal 1 1 1 1

Beskrivning

Status Oskadad Oskadad Skadad Skadad

Markslag Skog Skog Skog Skog

Läge Krön Krön/sluttning Krön Krön

Beväxning Trädbevuxen Trädbevuxen Beväxt Ej beväxt

Bedömning

Smal väg/stig/fägata 
röjd över parti av 
klapper. Varierande 
bredd. Området 
sparsamt beväxt med 
lövträd samt någon 
gran.

Ganska stor men låg 
yta med sten, rund till 
oval form. Sten 0,15-
0,5 m stor. Lite ojämnt 
påbyggd, varierande 
tjocklek. Belägen i svag 
sluttning mot V, troligen 
tidigare betesmark.

Fyra stenar, 0,2-0,35 m 
stora, i ett lager. Ingen 
visarsten. Belägen på 
mindre bergskrön. Ej 
aktuell gräns, ej i gräns 
1938. Rimligen 
nedrasad el raserad. 
Beväxt med liten 
tallbuske, mossa.

Raserat och ev 
omkonstruerat märke. 
Minst 23 stenar, 0,1-0,6 
m stora, som mest tre 
lager. Ett antal mer 
avlånga stenar, någon 
av dessa kan ha utgjort 
visare. Nära krön, mot 
mosse i SO. Ej i aktuell 
gräns, ej i gräns 1938. 
Gles hällmarkstallskog.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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Nr

Undernummer

Typ

Egenskapsvärde

Ingående lämningar

Orientering

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m)

Antal

Beskrivning

Status

Markslag

Läge

Beväxning

Bedömning

14 - - -

- 14:1 14:2 14:3

Röjningsröse Röjningsröse Röjningsröse

- - - -

- - -

O-V NV-SO NO-SV NO-SV

70 5 4 8

20 4 3 6

- 0,5 0,6 0,6

1 1 1 1

Oskadad Oskadad Oskadad Oskadad

Bete/vall Bete/vall Bete/vall Bete/vall

Sluttning Sluttning/krön Sluttning/krön Sluttning

Beväxt Övertorvad Beväxt Övertorvad

Område med fossil 
åkermark

7 röjningsrösen; 1 
husgrund hist; 1 
terassering

Område med 
röjningssten, 
terasskant/röjnings-
sten, ladugårdsgrund 
(nr 1-9). Hela ytan 
70x40 m. Belägen på 
krön och i sluttning. Se 
följande (undernummer 
1-9) för mer detaljerad 
beskrivning av 
ingående detaljer.

Odlingssten, men kan 
ursprungligen vara en 
grav. Eventuell 
kantkedja i S. Stenar 
0,2-drygt 2 m stora. 
Delvis minst två lager, 
men övertorvad, endast 
en del av stenen syns. 
Nära krön i böljande 
beteslandskap, i N-
sluttning.

Som föregående med 
antydan till kantkedja. 
Sten 0,05-0,7 m. Mer 
än tre lager. Inmätt 
någon meter S om, pga 
dålig mottagning. 
Belägen 2 m NO om nr 
5, i N-sluttning. Delvis 
övertorvad samt 
bevuxen med en sälg.

Mer sten än de förra, 
lite mer enhetlig storlek 
på stenen, mest 
småsten ca 0,05 m 
samt sten runt 0,3 m. 
Delvis övertorvad, 
smultron. 6 m SV om 
nästföljande. I lite 
brantare parti mot N.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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Nr

Undernummer

Typ

Egenskapsvärde

Ingående lämningar

Orientering

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m)

Antal

Beskrivning

Status

Markslag

Läge

Beväxning

Bedömning

- - - -

14:4 14:5 14:6 14:7

Röjningsröse Röjningsröse Röjningsröse Övrigt

- - - -

- - - -

O-V NV-SO - NV-SO

7 8 4 29

5 2 4 1-2,5

1 0,8 0,5 0,4-1

1 1 1 1

Oskadad Oskadad Oskadad Oskadad

Bete/vall Bete/vall Bete/vall Bete/vall

Sluttning Sluttning/dalgång Dalgång Sluttning/dalgång

Beväxt Beväxt Beväxt Beväxt

Mycket sten, skarp 
sluttning. Sten 0,08-0,7 
m, samt ett par större 
block, mer än 
meterstora, trol på 
ursprunglig plats. 
Småsten ca 0,05 m. 
Beväxt med en hägg. I 
lite brantare parti mot 
N.

Sten 0,1 till över 1 m, 
flera lager. Taggtråd. 
Torv. I övergången 
mellan sluttningen och 
sänkan.

Lite större sten, 0,4 till 
mer än 1 m, ett lager. 
Beväxt med stor björk, 
torv. Belägen precis 
nedanför sluttningen.

Terassering/ 
stensträng/ 
röjningssten. I NV i 3 
lager. Varierande bredd 
och höjd. Ett parti i NV 
delen kallmurad, andra 
sektioner mer som 
röjningsrösen. Sten 
genomgående stor, 0,4-
meterstor.  I 
övergången mellan 
sluttningen och sänkan. 
Beväxt med en sälg.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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Nr

Undernummer

Typ

Egenskapsvärde

Ingående lämningar

Orientering

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m)

Antal

Beskrivning

Status

Markslag

Läge

Beväxning

Bedömning

- - 15 16

14:8 14:9 - -

Röjningsröse Husgrund historisk Röjningsröse Röjningsröse

- Jordbruk - -

- - - -

O-V NV-SO

7 9 3 6

5 6 3 6

0,6 0,5 0,2 0,4

1 1 1 1

Oskadad Oskadad Oskadad Oskadad

Bete/vall Bete/vall Skog Skog

Sluttning Krön Sluttning Sluttning

Beväxt Beväxt Beväxt Beväxt

Blandad stenstorlek, 
även småsten, 0,08-
knappt meterstor. Flera 
lager. Beväxt med stor 
gran och dito björk, 
nypon. Belägen i O-
sluttning.

Ladugårdsgrund. Två 
grundstenar i NV 
kortänden. Väldigt 
mycket nässlor. I SV en 
ramp, 4 m lång, 2,5 m 
bred, 0,5 m hög, 
uppbyggd av sten och 
torv. Inmätt vid 
övergång 
ramp/husgrund. Stor 
halvdöd enbuske, 
nässlor. Torpet tvärs 
över vägen (Hedskogen 
2:2) finns inte på Ek 
karta 1938, men på Ek 
karta 1963. 
Ladugården syns inte 
på någon av dessa, och 
inte heller på  Häradsek 
från 1890-97.

I stort sett rundad i 
formen, men ganska 
övertorvad, svårt att 
avgöra formen. Svag 
SV-sluttning i skog, 
troligen tidigare 
betesmark.

I V-sluttning. Högre i 
kanterna än i mitten. 
Sten 0,1-0,7 m stor. 
Beväxt med väldig sälg, 
granar. Gammal 
impedimentsmark 
mellan före detta åkrar, 
nu granskog.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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