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RA PPORT ÖVER ARKEOLOGISK INVENTERING 1975-78AV8rRÄNDER VID REGLE

RADE SJÖAR INOM VILHELMINA KOMMUN, LAPPLAND: 
KULTSJÖN, STALONSJÖN, MALGOMAJ, VARESEN, STENSJÖN, GRUNDSJÖN, 
INSJÖN, MAKSJÖN OCH VOJMSJÖN. 

INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens museum ledda projektet 
"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vatten
drag i Västerbottens län" inventerades och insamlades lösfynd 
inom Vilhelmina kommun under åren 1975-1978, samt sporadiskt 
fram till 1981. Under 1975 genomfördes samtidigt fornminnes
inventering för ekonomiska kartan i Riksantikvarieämbetets 
regi varvid resultatet av länsmuseets inventering infördes i 
ämbetets fältdokumentation. 

Projektet bekostades av Arbetsmarknadsstyrelsen. Kostnader för 
administration och arbetsledning har dock bestridits av Väster
bottens museum. 

Föreliggande arbete är en redovisning av fornminneslokaler 
som ej registrerats i Riksantikvarieämbetets fornminnesregi
ster samt kompletteringar av redan registrerade lokaler som 
av olika anledningar (bl a för högt vattenstånd vid invente
ringstillfället) ej har fått fullständig beskrivning vid in
venteringen för ekonomiska kartan, eller där ytterligare lös
fynd påträffats efter registreringen. 

Bakgrunden till projektet är att det genom amatörarkeologer 
m fl i Vilhelmina kn uppmärksammades att det i erosionszonen 
vid reglerade sjöar framspolas ett betydande antal tidigare 
ej kända fornlämningar. Länsmuseet fick en första överblick 
av problemet genom en av kommunen bekostad fornminnesinvente
ring 1969. (dnr 485, 489/69). I en skrivelse 1972 uppmärksam
made dåvarande landsantikvarien Sune Zachrisson Riksantikvarie
ämbetet på problemet, varvid ämbetet förklarade att man avsåg 
utverka medel av regleringsföretagen för erforderlig efter
undersökning vid berörda sjöar. Någon sådan finansiering kom 
emellertid ej till stånd (PM till landstingsmotion S 32 1974) 

Samma år ansökte länsmuseet hos Arbetsmarknadsstyrelsen om 
beredskapsarbete för att undersöka en erosionsskadad vendel
tida grav vid Maksjön, Vilhelmina. Då ansökan avslogs ställ-
de Vilhelmina Hembygds- och Turistförening medel till för
fogande för den planerade efterundersökningen (dnr 196/73, 
320/73). 

Sedan landstingsledamoten Arne Säfsten, Vilhelmina konfron
terats med behovet av vidare efterundersökningar dröjde det 
ej länge innan inlandskommunerna Dorotea, Vilhelmina, Stor
uman och Sorsele gemensamt inlämnade en motion till landstin
get om utredning angående ''tillvaratagande av fornlämningar 
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i länets inland". (S 32 1974). En kommitt§ tillsattes som lade 
fram förslag till finansiering av undersökningarna. Kommitten 
föreslog att landstinget skulle bidra till undersökningarna i 
ett initialskede tillsammans med AMS och att det ekonomiska an
svaret i ett flerårigt perspektiv skulle läggas på AMS, Vatten
fall och Riksantikvarieämbetet. Länsmuseet och landstingets 
UK-nämnd nick i uppdrag att genomföra projektet (1975.02.25). 

Länsmuseet hemställde att Riksantikvarieämbetet måtte för
handla med Vattenfall och regleringsföretaget om medverkan 
i undersökningarna, vilket dock inte har givit resultat. 
( dnr 199 / 7 5) . 

Vid en slutlig förhandling mellan länsmuseet, AMS och lands
tinget kom det ekonomiska ansvaret att läggas helt på AMS och 
länsmuseet. Länsmuseet kom således att bekosta projektledning 
och administration. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Inventeringsinsatsen är svår att ange i arbetstimmar efter-
som arbetsresurserna fördelats mellan inventering och sam
tidigt pågående utgrävningar beroende på var behovet var störst. 
Arbetsfördelningen var avhängig av det aktuella vattenståndet. 
De största inventeringsinsatserna gjordes de tre första veckor
na efter snösmältningen, d v s  omkr. 15 maj varvid i regel 2 
arkeologer tillsammans med 4 AMS-anställda inventerade strän
derna. Uppskattningsvis har 110 arbetsdagar för assistenter 
(arkeologer) och 220 arbetsdagar för AMS-anvisade åtgått till 

inventering. 

Inventeringsarbetet har letts av dåvarande antikvarien Anders 
Huggert. Under säsongen 1975 granskades inventeringen av Lars 
Löthman, Riksantikvarieämbetet, som samtidigt inventerade för 
ekonomiska kartan i området. 

Utöver den lokalt anvisade arbetskraften har följande varit 
verksamma i inventeringen: 

1975: Ulf Westfahl 
Ulla Walukiewich 

1976: Keith Wijkander 
Lars Z Larsson 

1977: Lars Z Larsson 
Ulf Hultberg 

1978: Lennart Forsberg 

Rapportsammanställning och bearbetning har utförts av Lars 
Flodström, länsmuseet. 
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OMFATTNING AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

Inventeringen har i stora drag utförts enligt följande: 

1975 - Malgomaj, Varesen (med Stensjön, Grundsjön,In-
sjön), Maksjön, Vojmsjön, (S:a delen),Stalonsjön.

1976 - Malgomaj, Varesen, Maksjön, Vojmsjön (N:a delen)
1977 - Malgomaj, Varesen, Maksjön, Kultsjön 
1978 - Varesen, Malgomaj (öarna) 
1979-81- Enstaka kompletterande uppteckningar 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Amatörarkeologen Knut Tinnberg utförde de första inven
teringarna i kommunen under 1930-talets mitt. Dessa blev 
sedan ett viktigt underlag för Riksantikvarieämbetets in
ventering under slutet av 40-talet och 50-talet inför de 
planerade vattenkraftsutbyggnaderna av Ångermanälvens käll
områden. Regleringen av Vojmsjön 1950 föregicks, utöver 
Tinnbergs arbeten, ej av inventering eller undersökning. 
I samband med kommunens planerade arbete med översiktsplan 
för fritidsbebyggelse och naturvård, anslogs åt länsmuseet 
medel till kulturhistorisk inventering 1969 vari även in
gick fornminnesinventering. Denna utfördes av Stig Anesäter 
och kom att till stora delar omfatta fornlämningar som fram
kommit vid vattenmagasinens stränder i samband med strand
erosionen, Av den amatörarkeologiska verksamheten kan näm
nas målaren Bertil Erikssons insats som sedan slutet på 60-
talet frambringat frameroderade lösfynd i framförallt 
Varesen-Maksjöområdet. Katarina och Bo Johansson, som bl a 
förestår verksamheten vid Vilhelmina museum, har även varit 
delaktiga i insamlingen. Stora delar av dessa fynd förvaras 
på Vilhelmina museum. 

Efterundersökningar i form av utgrävningar har företagits av 
Thomas Johansson, Jämtlands läns museum, 1972, Vendeltida 
gravfynd, Raä 356, samt en stensättning Raä 1001, 1974. 

Inom föreliggande projekt har följande arkeologiska undersök
ningar utförts: 
Siffrorna motsvarar det antal lokaler med uppställda forn
lämningskategorier som undersökts. 

-75 -76 -77 -78 -79 -80 -81
boplatser 3 4 5 8 6 3 4
skärvstensvallar 1 1 2 4 4
jordugnar 3 1 1 1 5
fångstgropar 1 1 1 1 
övrigt 1 1 2 3 1
(stensättning,ren-
grav,björngrav, 
kvartsitbrott, 
skärvstenskonc.) 



I kommunen i övrigt har företagits inventering enligt 
följande: 

1970: 
1972: 
1974: 

1974-76: 

1978: 

Raä inventering för topografiska kartan 
_,,_ _,,_ 

Raä inventering inför kraftverksutbyggnad av 
Ångermanälven nedströms Volgsjön, samt Vojmån 
Raä inventering för ekonomiska kartan samt 
topogr. kartan 
Raä inventering för kraftverksutbyggnad vid 
Fatsjön 

MÅLSÄTTNING 
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Enligt landstingets uppdrag var arbetet tänkt att innefatta 
''ett tillvaratagande av fornlämningar i länets inland'' ge-
nom att dokumentera boplatser, tillvarata lösfynd och utföra 
mindre undersökningar. Landstinget önskade i ett initialskede 
en inventering av var undersökningsbehovet var störst med hän
syn till den fortgående erosionen, så att ett långsiktigt 
program skulle kunna upprättas. 

I samråd med Raä upprättades en plan som innebar att under 
lågvattenperioden uppteckna fornlämningar vid vattenmaga
sinens erosionszoner enligt Raä/fornminnessektions rutin, 
att insamla alla frameroderade lösfynd samt att ta en lämplig 
mängd fotografier. Då mindre utgrävningar erfordrades i ero
sionszonen utfördes dessa vid inventeringen. Vid inventeringen 
skulle också utses objekt för undersökning under högvatten
perioden. 

1977 upprättades ett preliminärt forskningsprogram där bl a ur
valskriterier definierades för efterkommande arkeologisk 
undersökning. Kriterierna skulle särskilt uppmärksammas vid 
inventeringen. Ex. noterades förekomst av ben och kol i an
läggningar, samt om fornlämningen hade en utbredning ovan 
dämningsgränsen. 

Kartering av fornlämningslokalen och markering av varifrån 
inom lokalen insamlats fynd sattes upp som ambition i pro
grammet, men visade sig vid prov vara alltför tidskrävande 
med tanke på den knappa tid under lågvattenperioden som stod 
till förfogande för en meningsfull inventering. 

FÄLTMETOD 

Genomgång av inventeringsrutin gjordes 1975 med Lars Löth
man, Raä, för att enhetlighet skulle upprättas med Raä:s 
fornminnesregister. Markering av lokal i fält har skett på 
flygstråksbild skala 1:30 000 ca. För anmärkningsvärt forn-
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lämningstäta områden har även markering på kopia av foto
koncept i skala 1:20 000 utförts. Varje inventeringslag 
har i regel bestått av tre man varav en assistent (akade
miker) som ombesörjt beskrivning, markering på karta, 
samt fotografering av lokalen och anläggningar. De två 
övriga i laget (lokalt anvisad personal) har insamlat lös
fynd, samt varit behjälplig för upptäckten av fornläm
ningar. Vid enstaka tillfällen har även provgropar grävts 
för utredning om förekomst av fornlämningar ovan dämnings
gränsen. Fältarbete har utförts fram till dess vatten
ståndet nått högsta dämningsgränsen. 

NATURGEOGRAFISKA UNDERSÖKNINGAR 

Naturgeografiska undersökningar har utförts inom projek
tet av Jan Erik Wallin för områdena Vojmsjö (S:a delen), 
Maksjön - Varesen och Stalon. Vegetationshistoriska under
sökningar (pollenanalyser) har av Wallin utförts vid Vojm
sjön och Stalon. Erosionsskadeundersökningar medelst flyg
bildstolkning har utförts vid Vojmsjön och Stalon. Resul
taten föreligger i rapporter vid Västerbottens museum. 

TOPOGRAFI M M

Inventeringsområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som 
ett förfjällsområde, delvis bestående av ett bördigt kam
brosilurområde. Sjöarna är relativt få men stora (ex Vojm
sjön, Malgomaj, Kultsjön). Topografin kännetecknas av stora 
sammanhängande slätter, långa sammanhängande dalgångar, 
och relativa höjdskillnader upp till 400 m. Berggrunden 
består huvudsakligen av sparagmiter och kvartsiter. Vege
tationen är mest tall- och granskog med inslag av björk. 
Myrmarker är talrika och jordbruksområden få. I de täta 
fornlämningsområdena vid Stalon och Vojmsjöns utlopp är 
jordarten mest morän och grus, vid Varesen - Maksjön nästan 
enbart morän och torvmark. 
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UTVÄRDERING AV RESULTAT 

I föreliggande rapport presenteras endast vissa materialsam
manställningar.Det återstår att göra en vetenskaplig utvär
dering av tabeller och andra·analysmaterial utifrån forsknings
programmets riktlinjer. En del intressanta förhållanden kan 
emellertid noteras utifrån de nu gjorda sammanställningarna, 
som presenteras i 8 tabeller nedan. Här har endast material 
som insamlats vid inventeringen medtagits, vilket bör beaktas 
ur källkritisk aspekt. De resultat som framkommit av grävnings
verksamheten skulle eventuellt förändra bilden. 

I redovisningen nedan ingår Varesen, Stensjön, Grundsjön, Insjön och Maksjön 
i Malgmajs sjösystem. 

FYNDEN (Tabell 1-3) 

Den petrografiska indelningsgrund som använts har utformats i 
samband med forskningsprogrammet. Avsikten har varit att få 
fram kronologiska och tekniska kriterier för val av råma
terial, framförallt kvartsit, ett problem som endast på detta 
stadium delvis behandlats. 

Kvartsiten har indelats dels efter tre kornstorleksgrader och 
dels tre färggrader. Uppställningen gjordes efter en översikt
lig analys av det material som framkommit efter de två första 
arbetssäsongerna. En referenslåda sattes samman så att enhet
lighet i bedömningen kom att gälla för de fortsatta säsongerna. 

Den petrografiska analysen har inte granskats av geologisk 
expertis och kornstorleken har inte givits en metrisk defini
tion. Indelningen får betraktas som subjektiv i detta stadium, 
men ändå av vetenskaplig relevans. Målsättningen med indel
ningen av kvartsiten i tre kornstorlekar var bl.a. att testa 
antagande att grövre kornstorlek i kvartsiten slogs bort, 
först vid kvartsitbrotten och sedan vid tillverkning av för
arbeten, för att redskapet sedan skulle bestå av finare ma
terial. Kvartsitblocken har visat sig bestå av ådror med olika 
kornstorlekar. Vid de inledande arbetssäsongerna noterades att 
kvartsiten hade olika färg mellan de olika sjösystemen, fram
förallt märkbart mellan Vojmsjön och Malgomaj, vilket föran
ledde färgindelningen. Denna antogs kunna ha en geografisk 
eller kronologisk relevans. 

Skillnader gentemot NTB:s klassifikationssystem är att kvartsi
ten fått en mer specificerad indelning avseende färg och korn
storlek. Kvartsen och Brecciekvartsen har inte specificerats 
enligt NTB:s system, och inte heller skiffern. Brecciekvartsit 
kan eventuellt jämställas med NTB:s petrografiska grupp F. 
Brecciekvartsit innehåller ett konglomerat av två olika korn
storlekar och är företrädesvis vit eller grå till färgen. 
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Av tabell 1 framgår i absoluta tal och procentuell fördel
ning vilka material som använts vid Malgomaj och Vojmsjön. 
Att spetsar fått en högsta andel inom kvartsgruppen i Vojm
sjön har sin förklaring i att breccikvarts inte särskiljts 
från kvartsen. Spetsarna skulle enligt NTB:s system klassi
ficeras som breccikvartsspetsar. Av tabellen framgår vidare 
för kvartsitens vidkommande att de högsta procentuella an
delarna i Vojmsjön är vit eller grå och i Malgomaj företrä
desvis svart. Detta förhållande bekräftar den iakttagelse 
som gjordes redan den inledande arbetssäsongen och som moti
verade att kvartsiten indelades efter färgkriterier. 

Flintförekomsten i området har sitt särskilda intresse och 
det kan noteras att flintan överlag är lite representerad i 
Vojmsjön, medan den har sin högsta procentuella andel bland 
Malgomajs skrapor. 

Skifferspetsar har i sig inte en kronologisk relevans om 
inte typologin analyseras men det kan ändå uppmärksammas 
att skifferspetsar är vanligare i Vojmsjön än i Malgomaj. 

Tabell 2 visar en relativt jämn fördelning mellan avslag 
och artefakter, d v s  det procentuella antalet artefakter 
motsvarar den procentuella fördelningen av avslag inom ma
terialgrupperna, utom i grupperna 1-3, vilket kan förklaras 
med att grövre material kan ha slagits bort ur ett ämne för 
att framställa en spets eller skrapa ur ett tätare. 

Tabell 3 visar fördelningen av skrapor och spetsar inom ma
terialgrupperna. Noterbart här är att det finns en högre 
procent spetsar i Malgomaj än i Vojmsjön, samt att material
preferensen är olika i det två sjösystemen, vad gäller lämp
ligt material till spetsar. Flera grupper av material som 
används i Malgomaj saknas helt i Vojmsjön i inventerings
materialet. 



Tabell 1

Redovisning av inventerings fynd 

fördelat på materalgrupper, 
KVARTSIT 
SVARl r.RA VI l 

GRUV'<Ol?NJ G 1 2 3 

M[l)[LJ lNl KORN 4 5 6 

1, 

rJNKOIIN!G 7 8 9 

De högsta procentsifrorna är inringade 

MALGOMAJ AVSLAG 1/n 11AC 1/i/ IIV<;/ 

VIKl/g 16378 15483 812 3418 1117 2108 690 

., 
,o 14,8 14, 1 0,7 3' 1 13,3 25,1 8,2 

VIKT/g 39252 26859 372 319 853 1128 553 

., 
,o 35,7 24,4 0,3 0,3 10,2 13,4 6,6 

VIKT/g 4530 1977 305 65 446 394 444 

., 
,o 4,1 1,8 0,3 0, 1 5,3 4,7 5,8 

207 

0,2 

MALGOMAJ SKRAPOR VOJMSJÖN SKRAPOR 

ANTAL 11 4 1 38 6 1 2 

., 
,o 5,9 2,1 0,5 20,2 7,8 1 ,3 2,6 

ANTAL 45 23 3 0 24 10 2 

23,9 12, 2 1, 6 0 31, 2 13,0 2,6 

ANTAL 38 13 8 4 11 11 3 

., 20,2 6,9 4,3 2,1 14,3 14,3 3,9 ,o 

0 

0 

MALGOMAJ SPETSAR VOJMSJÖN SPETSAR 

ANTAL 3 1 3 4 1 0 0 

., 
,0 1,9 0,6 1, 9 2,5 2,8 0 0 

ANTAL 64 19 1 11 6 4 2 

., 
,o 40,8 12, 1 0,6 7,0 16,6 11 , 1 5,5 

ANTAL 21 12 1 2 6 0 1 

., 
,o 13,4 7,6 0,6 1, 3 16,6 0 2,8 

15 

9,6 

.I....__ 
I 
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rLJNTA 
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57 

0,7 

12 

0, 1 
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3,8 

5 
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2 

2,6 

0 

0 

0 

0 

8 

22,2 

0 

0 

0 

0 

8 

22,2 
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Tabell 2

Procentuell fördelning av 

avslag och artefakter, för

delat på materialgrupper 

Malgomaj: fyllda staplar 

Vojmsjön: ofyllda staplar 
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BK Brecciekvartsit 
FL Flinta 
SK Skiffer 
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KV 
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Tabell 3 

Procentuell fördelning mellan 

spetsar och skrapor, fördelat 

cihom materialgruppo,rna. 

Malgomaj: fy.llda staplar 

Vojmsjön: ofyllda staplar 
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lllililillllllliilllllll!lllllillllilllil!lllllllllilllllllill---------=-::::::i
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FORNMINNESLOKALERNA (Tabell 4�7) 

En sammanställning av boplatsernas redovisade utsträckning 
längs stranden visar även stora olikheter mellan Vojmsjön 
och Malgomaj. Förklaringarna är många, varav en del redo
visas nedan. Ursprungligen var analysen, i enlighet med 
forskningsprogrammet, tänkt att ge en indikation på befolk
ningstäthet under olika perioder, men felkällorna har varit 
för många för att metoden ska kunna anses vara tillämplig. 
Boplatsutbredningen definieras inte bara utifrån fynd av ben, 
avslag och föremål, utan även skärvsten. Påträffas avslag och 
skärvsten på en lokal utgör de yttersta gränserna för endera 
av företeelserna boplatsens begränsning. Som synes i tabell 5 
är enbart skärvstensförekomster en vanlig företeelse. Vid 
Vojmsjön dessutom relativt vanlig utefter längre sträckor 
som 100 och 200 meter. Många av dessa uppteckningar måste na
turligtvis ha sin förklaring i att vissa jordarter, i synner
het vid Vojmsjön, består av bergarter som är benägna att 
skärva sig naturligt och därför är svårstiljda från eldsprängd 
sten. Vidare är säkerligen många av de mindre lokalerna i 
både Vojmsjön och Malgomaj med enbart skärvsten resultat av 
de periodiskt förekommande strandrensningarna då stubbrester 
och kvistar eldas upp. Även utspolade härdar från vår egen 
tid kan förväxlas med förhistod�ka skärvstensförekomster. 
Denna felkälla i fråga om skärvstenen inverkar naturligtvis 
?å redovisningen av boplatsernas utbredning när skärvstens
förekomst tas upp som kriterium för en boplats. 

Tabell 8 

En tydlig bild av hur stranderosionen vid regleringsmagasin 
inverkar på det kända fornminnesbeståndet framgår av tabell 8. 
1954 inventerades för vattenkraftsutbyggnaden i Ångerman
älvens källområden. 1975 inventerades området för ekonomiska 
kartan, samtidigt som föreliggande projekt påbörjades. En 
stor del av lokalerna upptäcktes inte

1
på grund av att vatten

ståndet steg till dämningsgränsen innan inventeringen av
slutats. Fr o m  1977 har intensiva inventeringar ägt rum vid 
lågvattenstånd under två säsonger. En del lokaler hade nyli
gen spolats fram, men de flesta låg under dämningsmaximum 
och var således bara synliga under några veckor på våren. 
Förhållandet har utförligare beskrivits av Anders Huggert i 
Västerbotten 1979:1. 

Det bör påpekas att en del fornminneskategorier tillkommit 
efter att grävningsverksamheten gett resultat. Exempelvis 
har begreppet kokgrop/jordugn tillkommit, sedan grävnings
undersökningar visat sådana gropars rätta karaktär. I samband 
med arbetena under 1950-talet utgrävdes och redovisades så
dana anläggningar som fångstgropar . 
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Tabell 4 

Inventerade boplatser, redovisade efter rapporterad utsträckning 

längs stranden. 

MALGOMAJ 168 boplatser 
17 • 

·16 •

15 .

14 .

13 -

12 -

11 .

10 -

9 ...

8 -

7 -

6 -

5 . 

4 -

3 ... 

2 -

-

5 10 15 2 0 25 30 3 5 40 45 50 55 60 65 10 75 80 85 90 9
1

5 100200 .+2, o okänd utsträckning 

VOJMSJÖN 53 boplatser 
17 
16 

15 
14 

13 
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Tabell 5 

Inventerade skärvstensförekomster, redovisade efter rapporterad 

utsträckning längs stranden. 
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Tabell 6 
Procentuell förde lnin(J av 
boplatsers utbredning län�s 
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Tabell 8 

Tabell 7 
Procentuell fördelning av skärv
stensförekomsters utbredning 
längs stranden 
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Antal redovisade fornlämningar efter respektive inventering 

1954, 1975 och 1977 i Varris-Maksjöområdet i södra Malgomaj. 

Inventeringsår 1954 1975 1977 

Boplats 26 93 168 

Skärvstensförekomst 3 24 

Fyndplats 9 14 

Härd 12 

Jordugn/kokgrop 2 

Materialblock 1 

Fångstgropsystem 1/4 1/23 1/23 

Fångstgrop 1 1 

Grop 1 1 

Fornlämn.likn. förekomst 3 3 

Antal inv. fornlämningar 27 111 227 

30 
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DET FORTSATTA ARBETET 

Projektet är inriktat på att även omfatta Dorotea, Storuman, 
Lycksele och Sorsele kommuner. Behovet av efterundersökningar 
bedöms emellertid vara mindre i dessa kommuner än i Vilhelmina. 
För Vilhelminas del återstår arbete med utvärdering av fält
arbetsresultat. Utvärderingarna kommer att redovisas i del
studier. Viktigt i sammanhanget är den antikvariska aspekten 
på undersökningen. Det är här fråga om kulturminnesvårdsforsk
ning. Vattenregleringarna har visat sig få oanade konsekven
ser exempelvis för kulturminnesvårdens bevarandeproblematik. 
Inom vissa områden har genom erosionens inverkan avslöjats 
fornminnesområden som hade varit att betrakta som riksintressen 
i den fysiska riksplaneringen, om de hade varit möjliga att 
freda. Framförallt åsyftas här Stalon-området med sin väl sam
lade fornlämningsmiljö, bestående av fångstgropar, tomtningar, 
jordugnar samt landets i särklass största koncentration av 
skärvstensvallar. 

Normalt skyddas även tidigare ej kända fornlämningar av forn
minneslagen. I fråga om vattenregleringar har exploaterings
företaget emellertid i praktiken frigjort sig från ansvar 
genom att bekosta de arkeologiska inventeringar och utgräv
ningar som utfördes i samband med regleringen. Situationen är 
på intet sätt tillfredställande. 

Förhoppningsvis kommer projektets resultat att väcka oppinion 
för en lösning på problemet. 


