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Ill. 1. Översiktskarta över aktuellt utredningsområde samt 2005 års utredningsområde på Skaveröd/Gurseröd.
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Syfte
Det primära syftet med utredningen var att 
utreda förekomsten av okända fornlämningar 
inom utredningsområdet, ill 1. Utredningen 
hade också i uppgift att inventera förekomsten 
av övriga kulturhistoriska lämningar, samt över-
siktligt bedöma naturmiljön som kan komma 
att påverkas av exploateringen. 

Metod
Utredningen har bedrivits i form av inventering. 
Bedömning av naturvärden har utförts av Anna 
Ljunggren, och av kulturvärden av Annika Öst-
lund och Stig Swedberg. 
 De ytor vilka inventerats utgörs av en 10-20 
meter bred korridor längs de vägar som mar-
kerats på kartmaterialet, samt ett område om 
cirka 60 meter i diameter vid varje föreslagen 
verksplacering. 
 Objekt och områden med forn-/kulturhisto-
riska lämningar fotodokumenterades, beskrevs 
och mättes in med GPS. Vid utredningen gavs 
de framkomna lämningarna nummer 0700:1-
9 i Rio Kulturkooperativs databas. Dessa har 
rapporterats till FMIS.

Utredningsområdet  
Utredningsområdet är beläget på Skaveröd 
och Edsäms ägor. Området är högt beläget och 
utgörs av berg, skog och myrmarker. Det kan 
beskrivas som utmark för de aktuella fastighe-
terna. Inga fornlämningar fanns registrerade 
inom utredningsområdet. Utredningsområdet 
utgörs av tre verksplatser samt förbindande 

Sammanfattning
På grund av en alternativ utformning av vind-
kraftparken på Skaveröd-Gurseröd beställde 
Rabbalshede Kraft en kompletterande utred-
ning. Denna omfattade vägdragning från Ska-
veröd till Edsäm samt två nya verk på Edsäms 
ägor. Utredningen genomfördes som fältinven-
tering.
 Vid utredningen framkom nio lämningar vilka 
registrerats som Rio nr 0700:1-9. De utgjordes 
av en By/gårdstomt, sju gränsmärken samt en 
hägnad. By/gårdstomten har registrerats som 
fast fornlämning, gränsmärkena och hägnaden 
som övrig kulturhistorisk lämning.
 Anpassning av vägdragning och verkspla-
cering har föreslagits för att lämningarna inte 
skall bli berörda av exploateringen.
 Kulturmiljön vid Edsämdalen bedöms genom 
projektets utformning endast påverkas i min-
dre grad, genom en visuell påverkan.

Inledning
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Rab-
balshede Kraft. Bakgrunden är deras ansökan 
om alternativ utforming av vindkraftpark på 
Skaveröd-Gurseröd. Den del som omfattas av 
denna utredning utgörs av tre nya verskplace-
ringar samt vägdragning mellan dessa. Rappor-
ten publiceras enbart som pdf i Rio Kulturkoo-
perativs internrapportserie, för nedladdning 
från hemsidan. Rabbalshede Kraft har rätt att 
återge rapporten i sin helhet i samband med 
projektets olika publikationer.

Kompletterande arkeologisk
utredning Skaveröd–Gurseröd
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vägar mellan dessa. I väster ansluter vägen till 
den tidigare projekterade vindkraftparken och 
vägen från Skaveröd, ill 1. Denna har tidiga-
re blivit föremål för en arkeologisk utredning, 
Ljunggren, Nyqvist, Swedberg 2005.

Naturmiljö
Naturmiljön inom området kan beskrivas som 
en mosaik av myrmark, mossar, tallskog och 
barrblandskog, ibland med ett betydande in-
slag av lövträd. Jordtäcket är tunt och fältskik-
tet i skogen domineras av bärris, mossor och 
ljung.

Kulturmiljö
Utredningsområdet var beläget på utmark till 
gårdarna på Edsäm och Skaveröd. I anslutning 
till området finns den kommunala kulturmiljön 
vid Edsäm. Edsämsdalens värden bedöms 
vara den småskaliga jordbruksbebyggelsen, 
markerna knutna till denna och vägen genom 
dalgången. Rekommendationer är att nytillkom-
mande bebyggelse anpassas till den befintliga 
och att jordbruksmarken fortsatt brukas, Ta-
nums kommun 2002.

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 bilagan. På 
illustration 2 finns en samlad översikt av utred-
ningsresultatet. 
 Inom utredningsområdet framkom vid utred-
ningen sju gränsmärken av enklare typ, med 
och utan visarsten, Rio nr 0700:1-4 och 7-9. 
Dessutom framkom en by/gårdstomt, Rio nr 
0700:5, samt i anslutning till denna en häg-

nad, Rio nr 0700:6. By/gårdstomten utgjordes 
av välbevarade grundmurar till två byggnader. 
Inom den ena fanns en hög spismur. By/gårds-
tomten har registrerats som fast fornlämning.
Samtliga gränsmärken och hägnaden har re-
gistrerats som övrig kulturhistorisk lämning.

Antikvarisk bedömning
I denna bedömning tas enbart de specifika 
synpunkter som föranleds av de aktuella ut-
redningsresultaten upp. För den generella dis-
kussionen om hänsynstagande hänvisar vi till 
Kulturhistorisk rapport 7, Ljunggren, Nyqvist, 
Swedberg 2005.
 Kulturmiljön Edsämdalen kommer inte att 
påverkas fysiskt genom att väganslutning till 
verken på Edsäm kommer att ske från Ska-
veröd. Miljön kan dessutom påverkas positivt 
genom att gården ges ytterligare utkomstmöj-
ligheter genom att vindbruk läggs till det tra-
ditionella skogs- och jordbruket. Den visuella 
påverkan från vindkraftverken bedömts som 
acceptabel.
 Gränsmärken har mätts in med GPS, med en 
noggrannhet av minst 0,5 meter, och mätfiler-
na har lämnats till beställaren. Vägdragningar 
bör justeras så att gränsmärkena inte berörs. 
Det är önskvärt med ett avstånd på tio meter 
mellan vägkant och märke. Vindkraftverkens 
placeringar har justerats något för att undvi-
ka gränsmärkena. Vägdragningen kommer att 
passera vid by/gårdstomten, Rio nr 0700:6. 
Om befintlig vägbredd behålls vid förstärkning-
en av vägen bedöms inga ytterligare åtgärder 
behövas. Vid en eventuell vägbreddning kan 
det inte uteslutas att fornlämningen berörs. 
För ingrepp i fornlämning krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen. 
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Ill. 2. Resultat från utredningen med framkomna lämningar samt vindkraftverk och vägförslag redovisade. Mellan 
lämning 5 och föreslagen väg i väster finns en nyanlagd skogsbilväg, vilken kommer att användas.



8

Källor
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Bilaga 1: Lämningar

1 2 3

Typ Gränsmärke Gränsmärke Gränsmärke

Bedömning

Längd 1 0,9 0,7

Bredd 0,7 0,7 0,5

Höjd 0,2 0,3 0,3

Antal 1 1 1

Skada skadad Skadad Skadad

Läge Sluttning Krön Sluttning

Markslag Gles hällmarkstallskog Hällmark Hällmark

Beväxt med ljungris Beväxt med liten tall Beväxt med ljungris

Beskrivning

4 5 6

Typ Gränsmärke Hägnad

Bedömning Fast fornlämning

Längd 1 10 18

Bredd 1 5 0,5

Höjd 0,4 2 0,5

Antal 1 1 1

Skada oskadad oskadad oskadad

Läge krön Dalgång Dalgång

Markslag Hällmark

ej beväxt Beväxt med ris ej beväxt

Beskrivning

Rio nr

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Beväxtning

Sju stenar, 0,1-0,5 m sto-
ra. Raserat, liggande vi-
sarsten 0,5 m lång. Tre 
m åt SV ytterligare sex 
stenar.

Åtta synliga stenar, 0,1-
0,5 m stora. Ingen synlig 
visarsten.

Fyra synliga stenar, 0,1-
0,6 m stora. Omkullrasad 
visarsten.

Rio nr

By/gårdstomt

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Impediment Hyggesmark

Beväxtning

Fem synliga stenar, 0,1-
0,7 m stora. Lutande vi-
sarsten, omkullfallna 
stödstenar.

Husgrund, två sidor (V o 
S) med stengrund, anslu-
ter till berg i N. Högt spis-
röse ca 1,5x1,5 x2 m, li-
ten stenmur O om ca 2x-
2x1 m. Jordkällare eller 
fähus?. Söder om hus-
grunden löper en 
skogskörväg och söder 
om denna finns en 
stenhägnad.

Stengärdesgård, stenar 
lagda i upp till tre lager.
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7 8 9

Typ Gränsmärke Gränsmärke Gränsmärke

Bedömning

Längd 1 1,2 1,2

Bredd 0,8 0,8 0,4

Höjd 0,15 0,3 0,1

Antal 1 1 1

Skada skadad Skadad Skadad

Läge Dalgång Dalgång Sluttning

Markslag Hällmark Hällmark

Beväxt med ris Beväxt med ris Beväxt med ris

Beskrivning

Rio nr

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Impediment

Beväxtning

Tolv stenar, alla lig-
gande, ev visarsten 
bland dessa. Stenar 0,1-
0,35 m stora.

Mer än tjugo stenar, en 
lutande visarsten. Stenar 
0,05-0,35 m stora, vi-
sarsten 0,35 m lång. 
Belägen i vägkant, delvis 
utrasad.

Ca tio stenar 0,1-0,3 m 
stora. Alla utrasade.

Ill. 3. By/gårdstomten, lämning 0700:5, med husgrunden i mitten av bilden och den lilla jordkällaren/djurkätten 
till höger. Foto mot nordväst.
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