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tid in i historisk tid. Under utredningen har Rio 
Kulturkooperativ registrerat 13 kulturhistoris-
ka lämningar.
 Utredningsområdet ligger i sin helhet inom 
riksintresseområde för naturvård. Ett aktivt 
skogsbruk  bedrivs i området idag. Till största 
delen består skogsbestånden av yngre skog.  
Inom planområdet finns värdefulla våtmarks-
områden.
 En vägdragning påverkar våtmarkernas kant-
zoner och en alternativ sträckning föreslås. 
Om man utöver detta visar generell hänsyn till 
såväl kulturlämningar som värdefulla naturele-
ment och biotoper i omgivningen runt verks-
platserna, bedöms en etablering kunna ske 
utan stor påverkan på områdets kultur- och 
naturvärden.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rabbals-
hede Kraft AB utfört en arkeologisk utredning 
och naturvärdesbedömning inom område för 
vindkraftsutbyggnad beläget inom Järbo sock-
en i Färgelanda kommun, Västra Götalands 
län. Den idag kända fornlämningsbilden gör att 
utredningsområdena kan karaktäriseras som 
utmark för berörda fastigheter. 
 Utredningsområdet utgörs av föreslagna 
vägar och etableringsplatser för vindkraftver-
ken. Landskapet är typiskt för denna del av 
Dalsland, med ett öppet odlingslandskap som 
bryts av skogsklädda vidsträckta bergspartier. 
Naturmiljön inom utredningsytorna är i stort 
relativt likartad. De dominerande vegetations-
typerna på platserna är äldre barrblandskog 
och hällmarkstallskog. Höjderna där verksplat-
serna är belägna omges främst av tall- och 
barrblandskogar som har karaktär av produk-
tionsskog. 
 Utredningsområdet är beläget inom dagens 
skogsmark, nära odlingsbygden längs Valbo-
dalgången. Historiska kartor visar att delar av 
området har brukats till odling och betesmark 
för mindre än hundra år sedan. I övrigt kan  om-
rådet räknas till gårdarnas utmark. Historiskt 
har skogen varit en viktig resurs. Fornlämning-
arna är knutna till odlingsbygden med gravar 
i övergången mellan odlings- och skogsmark. 
Fornlämningsbilden visar att området har va-
rit nyttjat av människor från tidig förhistorisk 

Projekt Korpekullen,
Färgelanda kommun
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning
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Ill. 1. Kommunalt utpekade kulturmiljöer samt riksintresse för kultur, Valbodalen. Miljö 11, i kulturmiljöprogrammet 
från 2004, Rösäter är belägen strax söder om Högsäter tätort. Norr om Högsäter ligger Tångelanda, vilken inte 
lyfts fram i kulturmiljöprogrammet. Drygt två kilometer norr om Korpekullen ligger miljö 12 Järbo kyrka.
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Inledning och syfte
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Rabbal-
shede Kraft AB utfört en arkeologisk utredning 
och naturvärdesbedömning inom område för 
vindkraftsutbyggnad beläget inom Järbo socken 
i Färgelanda kommun, Västra Götalands län.
 Det primära syftet med utredningen var att 
utreda förekomsten av okända fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar inom utred-
ningsområdena. Utredningen hade också i 
uppgift att  översiktligt inventera och bedöma 
naturmiljöerna inom och i anslutning till utred-
ningsområdena, se ill 1 och 2.
 Den idag kända fornlämningsbilden gör att 
utredningsområdena kan karaktäriseras som 
historiska utmarksområden. Utmarken kunde 
bidra till försörjningen för dem som brukade 
dess olika resurser – tjära, kol, slåtter, bete, 
vilt och timmer. Hur intensivt eller extensivt de 
nu aktuella undersökningsområdena har bru-

kats, är en fråga som kommer att diskuteras 
i denna rapport. Även förekomsten av gravar i 
höjdlägen har uppmärksammats under utred-
ningen, speciellt vid verksplatserna.

Metod
Utredningen har bedrivits i form av inventering. 
Bedömningen av naturvärden har utförts av 
biolog Anna Ljunggren och Maria Magnusson 
medan bedömningen av kulturvärden har ut-
förts av arkeologerna Annika Östlund och Stig 
Swedberg. Någon inventering av områdets fau-
na har ej utförts. Historiska arkiv har studerats 
avseende innehåll och kvalitet på kartmaterial 
samt vid bedömningen av kulturlämningarna 
vid Stugukas.
 Utredningsområdet utgörs av ett område om 
cirka 100 meter i diameter vid varje föreslagen 
verksplacering. Om ett placeringsförslag be-
dömts som olämpligt, har närbelägna lämpliga 

Ill. 2. Kroppefjäll är till stora delar av riksintresse för naturvård. Inom detta finns även ett naturreservat, beläget 
på ett minsta avstånd av två kilometer från utredningsområdet. Områden upptagna i myrskyddsplanen är också 
redovisade på kartan.



8

alternativa placeringar utretts. Längs föreslag-
na vägar har en korridor på tio till tjugo meter 
inventerats. Även här har alternativ studerats 
om detta ansetts nödvändigt.
 De under utredningen framkomna kulturhis-
toriska lämningarna fotodokumenterades, be-
skrevs och mättes in med GPS. Vid utredning-
en gavs de framkomna lämningarna nummer 
0809:1-13 i Rio Kulturkooperativs databas. 
Dessa har rapporterats till FMIS. 

Utredningsområdena
Utredningsområdena är belägna på höjdplatå-
er öster om Valbodalen, se ill 1 och 3. Sju verk 
planeras inom området  Området är högt belä-
get och utgörs av berg, skog samt myrmarker. 
Kulturhistoriskt kan det beskrivas som utmark 
för de aktuella fastigheterna.

Naturmiljö
De aktuella områdena domineras idag av barr-
skogsklädda höjder med fuktstråk och våtmar-
ker i sänkorna. Utredningsområdet ligger i sin 
helhet inom riksintresseområde för naturvård. 
Ett aktivt skogsbruk med god naturhänsyn be-
drivs i området idag. Till största delen består 
skogsbeståden av yngre skog. Några mindre 
sjöar ligger nedanför höjderna. På den västra 
sidan av fjället, där planområdet är beläget 
finns värdefulla våtmarksområden. Myrkom-
plexen öster om Högsäter har höga naturvär-
den beroende på storlek, mångformighet och 
orördhet. De ingår i Myrskyddsplan för Sverige, 
se ill 2. Våtmarker är viktiga biotoper, både 
som näringsfällor av främst kväve, och som 
livsmiljö för många växt- och djursamhällen. 
Våtmarkerna inom utredningsområdet är re-

Ill. 3. Före utredningen registrerade fornlämningar i utredningsområdets närhet. Kartan visar också den invente-
rade delen av utredningsområdet med planerade verksplatser markerade.
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lativt små och omges av sumpskogsområden 
och kärrskog med barr- och lövträd. 
 Några mindre områden med sumpskog är re-
gistrerade hos skogsstyrelsen. En brant nord-
väst om sjön Amboln är ett registrerat natur-
värdesobjekt, se ill 4. Inga övriga naturvärdes-
objekt finns registrerade på länsstyrelsernas 
eller skogsstyrelsens karttjänster. Inga lokaler 
som är särskilt utpekade för fågellivet berörs 
av projektet. 
 Djurlivet inom riksintresseområdet beskrivs 
som rikt liksom fågelfaunan med bland annat 
forsärla, nötkråka, vitryggig och tretåig hack-
spett, fiskgjuse, orre, tjäder och järpe. Flera av 
dessa fågelarter kan anses känsliga för vind-
kraft. De högsta naturvärdena inom riksintres-
set är knutna till de delar som utgör naturre-
servat. Naturreservatet är beläget cirka 2 kilo-
meter söder om utredningsområdet. I övrigt är 
de beskrivna värdena inom riksintresset främst 
knutna till de centrala och östra delarna.  

Kulturmiljö
Utedningsområdet är beläget inom dagens 
skogsmark, nära odlingsbygden längs Valbo-
dalens östra sida, se ill 1 och 3. Historiska 
kartor visar att delar av området har brukats 
till odling och betesmark för mindre än hund-
ra år sedan. I övrigt kan  området räknas till 
gårdarnas utmark. Historiskt har skogen varit 
en viktig resurs. Fornlämningarna är knutna 
till den uppodlade  bygden med gravar i över-
gången mellan odlings- och skogsmark. Inom 
fastigheten Hult finns två koncentrationer av 
fornlämningar, ungefär en kilometer väster om 
närmaste vindkraftverk. Den södra koncentra-
tionen utgörs av två stensättningar och två 
hällristningslokaler, Järbo 36 och 43 respek-
tive 37:1 och 2. Den norra av två stenkam-
margravar och en stensättning, Järbo 12 och 
13:1 respektive 13:2. Dessa ingår delvis i det 
stora riksintresseområdet Valbodalen vilket 
beskrivs som en bygd längs med Valboån som 
har utnyttjats kontinuerligt sedan stenåldern 
och som kännetecknas av ensamgårdar och 
småbyar i krönlägen med anslutande forn-
lämningsmiljöer och bebyggelse med regional 
byggnadstradition samt administrativa centra. 

Inom riksintresseområdet finns även kommu-
nala kulturmiljöer, i områdets närhet är:
 11. Rösäter, Högsäters kyrka och prästgård, 
Högsäters socken
 Kulturmiljö med fornlämningar, tingsplats, 
medeltida vägsträckning och kyrkplats , kyrka
och prästgård, hembygdsgård, odlingsland-
skap med jordbruksbebyggelse. Miljön innefat-
tar viktiga delar av Valbodalens långa bebyg-
gelsekontinuitet och är en del av dalgångens 
centrala områden.
 12. Järbo kyrka, Runnsäter och Vinnsäter, 
Järbo socken
 Kulturmiljö med samlad bybebyggelse vid 
kyrka av medeltida ursprung. Välbevarad äld-
re gårdsbebyggelse. Karaktäristiska bebyg-
gelselägen i ett för Valbodalen representativt 
odlingslandskap med stora sammanhängan-
de åkermarker, öppna diken och slingrande 
brukningsvägar som förbinder gårdarna, Läns-
styrelsen 1996 och Färgelanda kommun m fl 
2004.

Arkivhandlingar
En översiktlig genomgång av äldre kartmaterial 
över fastigheternas utmark har gjorts. De kar-
tor som visar utmarken för gården Hult är en 
karta från storskifte 1820, häradsekonomiska 
kartan för Järbo 1890-97 samt ekonomiska 
kartan för Illesäter 1963. Dessa har använts 
vid bedömningen av lämningarna knutna till 
torpet Stugukas. 

Resultat Naturmiljö
Planerade vägar och verksplatser är belägna 
i miljöer utan specifikt höga naturvärden. Till 
stora delar består utredningsområdet av sko-
gar präglade av ett aktivt skogsbruk. Ett verk 
är placerat inom det utpekade Myrskyddsom-
rådet. Placeringen ligger dock på en torr höjd 
med ung tallskog  mycket nära den befintliga 
väg som kommer att användas i projektet och 
ansluter inte direkt till de utpekat värdefulla 
våtmarkerna. Sumpskogar och naturvärdesob-
jektet registrerade hos skogsstyrelsen berörs 
inte av vägsträckning eller platser.
 Inga verksplatser är belägna inom strand-
skyddat område. Vägsträckning till verk D går 
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inom strandskydd och löper längs kantzonen 
till ett våtmarksområde. En alternativ väg-
sträckning som ansluter söderifrån har utretts 
och denna sträckning berör inte våtmarksom-
råden eller strandskyddat område. Vid ett par 
platser innebär vägdragning  korta passager 
över bäckar eller fuktstråk som sammanlänkar 
våtmarksmiljöer. Det krävs hänsyn och trum-
mor för att ej hindra vattenföringen, se ill 4.
 Inga fågelobservationer eller fladdermusfö-
rekomster inom området är inrapporterade till 
artportalen under 2007 eller 2008.

Resultat Kulturmiljö
I detta avsnitt presenteras utredningsresulta-
tet tillsammans med en tolkning av de regist-
rerade objekten. För en specifik beskrivning av 

varje enskild lämning hänvisas till bilagorna. 
Ett av utredningens syften var att särskilt söka 
efter gravar i höjdlägen i anslutning till de före-
slagna verksplatserna. Några sådana har inte 
hittats inom ramen för denna utredning.
 Under utredningen har Rio Kulturkooperativ 
registrerat 13 lämningar, vilka givits Rio num-
mer 0816:1-13, se ill 4. De var gränsmärken, 
röjningsrösen, husgrunder från historisk tid 
samt en hägnad och en färdväg. Alla lämning-
arna vittnar om odlingslandskapet och gårds-
bildningsprocesserna och är också med få 
undantag belägna inom utredningsområdets 
lägre partier. Husgrunderna, röjningsrösena, 
hägnaden och vägen är knutna till torpet Stu-
gukas. Utifrån kartmaterial tolkas torpet som 
en nybildning under 1800-talet. Detta eftersom 

Ill. 4. Resultat från natur- och kulturinventering av utredningsområdet. På kartan finns även alternativa vägdrag-
ningar och placeringar av vindkraftverk markerade. Lämningarna knutna till Stugukas redovisas i skala 1:4000 på 
illustration 5.
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Storskifteskartan från 1820 inte har någon no-
tering om ett torp, eller uppodling på platsen. 
Däremot är torpet markerat på häradsekono-
miska kartan från 1890-talet, se ill 5. Denna 
tolkning bekräftas också av Paul Jacobsson, 
Järbo Hembygdsförening, det fanns gott om 
backstugor på fjället vid mitten av artonhund-
ratalet. Han menar också att de flesta torpen 
på fjället togs upp, och även övergavs, under 
1800-talet. Vid Stugukas fanns ett torp som 
beboddes av Jonas Fredriksson och Eva Ja-
cobsdotter Åström. Jonas var smed och hjul-
makare. Dessutom fanns ett mindre jordbruk, 
som skall ha varit mantalsatt, enligt Regeskog 
1992. Alla husen på Stugukas revs i slutet på 
artonhundratalet.
 Gränsmärkena berättar om ett landskap 

som kanhända var delvis otillgängligt, men 
som innehöll resurser som var så viktiga för 
människorna att det var betydelsefullt att ha 
tydliga ägogränser. Gränsmärkenas status 
enligt KML har bedömts utifrån om de ingår 
i en aktiv gräns eller ej, deras konstruktion 
samt förmodade ålder. En av lämningarna, ett 
gränsmärke 0816:3, har bedömts som fast 
fornlämning, eftersom det inte går att knyta till 
en känd gräns och är konstruerat så att en 
hög ålder kan antas. Alla övriga lämningar har 
bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. 

Antikvarisk bedömning
Resultaten från utredningen visar inte på några 
större konflikter med naturvärden eller kultur-
miljöer. Naturvärdena inom utredningsområdet 
är främst knutna till våtmarksmiljöerna som in-
går myrskyddsområdet. Utredningen har inte 
heller visat på några specifikt höga naturvär-
den på dessa ytor som kan utgöra hinder för 
en exploatering även om höjderna ligger inom 
det stora riksintresset för naturvård. Vid an-
läggning av vägar bör sträckningarna anpassas 
efter naturinventeringen för att undvika ingrepp 
i känsliga biotoper. Kulturmiljön vid Stugukas, 
nr 0816:5-13, och gränsmärket, nr 0816:3, 
kan komma att beröras av vägsträckningar. För 
att undvika, eller minska, den påverkan som 
uppstår föreslås följande hänsynstagande:
 Verksplats A ligger inom gränsen för myr-
skyddsområdet. Verksplatsen är dock lättåt-
komlig från befintlig väg, och är belägen på en 
höjd bevuxen med yngre tallskog. Inga fuktiga 
områden passeras, avgränsningen av myr-
skyddet sträcker sig här utanför det egentliga 
våtmarksområdet. Verksplaceringen bedöms 
inte påverka naturvärden inom myrskyddsom-
rådet. 
 För att nå föreslagen placering för verk B 
måste en mindre våtmark passeras. Vi före-
slår att en placering väster om denna prövas, 
en möjlig placering har markerats på kartan, 
se ill 4.
 Under förutsättning att föreslagen alternativ 
anslutningsväg till verk D anläggs söderifrån 
går inga vägsträckningar i våtmarkerna eller 
dess kantzoner. Vägarna passerar på några 

Ill. 5. Registrerade lämningar knutna till boställena vid 
Stugukas. Här har två hushåll haft sin försörjning un-
der mitten av artonhundratalet, ett huvudsakligen som 
hantverkare det andra som jordbrukare. Enligt uppgift 
var det försörjning för två till tre kor jämte får. Husen 
revs i samband med avflyttning i slutet av artonhund-
ratalet.
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platser mindre fukstråk och bäckar som sam-
manbinder våtmarker i området. Om dessa 
passeras med hänsyn och på ett sätt som inte 
hindrar vattenföringen bedöms projektet inte 
påverka våtmarker i området.
 Väg till verk E, F och G passerar den odlings-
yta som hört till torpet Stugukas. Genom om-
rådet går en vägbank som bör kunna användas 
som passage genom området utan att föränd-
ra dess karaktär. Vägsträckningen upp till verk 
E passerar nära förbi själva huslämningarna. 
Föreslagen vägsträckning är lagd på berget 
öster om husgrunder och gärdesgård. Genom 
denna vägdragning behålls sambandet mellan 
odlingsyta och boställe intakt. Vid själva verks-
platsen finns ett gränsmärke. Norr om detta 
blir platån mycket smal och är inte lämplig för 
placering av vindkraftverk. Ny placering söder 
om gränsmärket föreslås av såväl natur- som 
kulturhänsyn.
 Väg till verk F och G passerar nära ett gräns-
märke. Vägdragning bör i detta parti ske med 
försiktighet och ett avstånd på minst fem me-
ter mellan vägkant och märke bör eftersträvas. 
Om det vid vidare planering anses nödvändigt 
att passera närmare än så bör kontakt tas 
med länsstyrelsen. 

 Väg till verk G passerar nära ett gränsmärke. 
Även här bör hänsyn visas. Här bör dock plat-
sen för vindkraftverket justeras något åt väster, 
av naturhänsyn, varför det hamnar närmare 
märket än planerat. Markerad punkt på kartan 
är placerad cirka 20 meter från gränsmärket. 
Vid val av plats bör väg eller verksplats inte 
hamna närmare märket än så.
 Man bör särskilt tänka på att vid vägsträck-
ning passera våtmarkerna med försiktighet så 
att de hydrologiska förhållandena inom områ-
det ej förändras. Våtmarkens växt- och djurliv 
kan påverkas negativt om man till exempel ge-
nom anläggning av väg ändrar de hydrologiska 
förhållandena. All markavvattning är förbjuden 
enligt 11 kap 14 § miljöbalken. För att få utfö-
ra åtgärder som leder till markavvattning krävs 
undantag från förbud samt tillstånd. Detta 
handläggs av Länsstyrelsen.

Ill. 6. Dokumentation av torplämningarna vid Stugukas. Här registreras det större uthusets grund, lämning nr 
0816:7. Foto mot sydväst.
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2008

1992
Riksantikvarieämbetet FMIS
Skogsstyrelsen

Artportalen Oberoende samlingsplats för fynd av arter, www.artportalen.se 
Färgelanda kommun Översiktsplan för Färgelanda kommun
Färgelanda kommun & 
Regionmuseum Västra 
Götaland

Värdetexter avseende områden i Älvsborgs län med kultur-
miljövärden av riksintresse enligt 2 kap 6 § NRL (MB 3 kap 6§)

GIS-tjänst Sveriges Länskartor, Kartor över riksintressen, Natura 
2000-områden, skyddade områden. www.gis.lst.se 

Länsstyrelsen Västra 
Götalands län

Bevarandeplan för Natura 2000-område Kroppefjäll

Länsstyrelsen Västra 
Götalands län

Uppdaterad Värdebeskrivning riksintresse för naturvård, NRO 140 
39 Kroppefjäll med Teåkersälven och Stora Halängen

Naturvårdsverket Kartverktyget skyddad natur, www.naturvardsverket.se
Regeskog, Gustaf Järboadeln

Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se

Källor

Kartor
Hult nr 1 Storskifte 1820
Järbo 1890-97 Häradekonomiska kartan
Illesäter 1963 Ekonomiska kartan

Muntlig information
Paul Jacobsson, Järbo Hembygdsförening
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