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Sammanfattning 
I samband med att Ava Vindkraft planerar en vindkraftsetablering i Ava, Nordmalings 
kommun, har Västerbottens museum genomfört en s.k. frivillig utredning utan KML-beslut 
inom det berörda området. Detta för att utreda huruvida det finns fornlämningar eller andra 
kulturhistoriskt intressanta lämningar inom området som kommer att påverkas av den 
planerade vindkraftsetableringen. Vid utredningen påträffades totalt 13 lämningar; 1 
boplatsgrop, 1 härd, 2 bläckningar, 4 gränsmärken samt 5 kolningsanläggningar. Inom 
området var sedan tidigare känt ett lösfynd samt en fornlämningslikande bildning. Även en 
möjlig boplats noterades. 
 

Inledning 
Med anledning av Ava Vindkrafts planer för en vindkraftsetablering i Ava, Nordmaling 
kommun, (se fig. 1 och 6) genomförde Västerbottens museum under hösten 2012 en s.k. 
frivillig utredning utan KML-beslut. 
 

Syfte 
Syftet med utredningen var att undersöka om det förekommer fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet vid Ava i Nordmaling kommun.  
 

Metod 
Äldre kartor över området, som laga skiftes kartor, gamla ekonomomiska kartan och 
generalstabskartan, har studerats med avseende på äldre utnyttjande av området. Utredningen 
genomfördes genom fältrekognosering i utredningsområdet, genom okulär besiktning samt 
provstick med jordsond. Utredningen utfördes med en hastighet på ca 100 ha/dagsverke. 
Utredningen utfördes av två personer under 10 arbetsdagar.  
 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet (se fig. 1 och 6) är ca 7 x 4 (NO-SV) km stort eller ca 1.870 ha stort och 
sträcker sig från Saluliden i sydväst till Jan-Eriksberget i nordöst. Området är kuperat och 
ligger mellan 75 – 215 m över havet. Området består av skogsmark på grovmo och hällrik 
mark, med inslag av myrmarker och sandmark.  
 
Utredningsområdet för den arkeologiska utredning är mindre än det område som var aktuellt 
vid den kulturhistoriska analysen (se Johansson 2012). Sedan den arkeologiska utredningen 
utförts har etableringsområdet för vindkraftsparken minskats ytterligare. Det rådande området 
kommer att redovisas i projektets miljökonsekvensbeskrivning (Göran Bergström 2012-11-22) 
 

Tidigare kulturhistorisk dokumentation 
Inom utredningsområdet är sedan tidigare två fornlämningar kända (se tab. 1 och fig. 1). Raä 
Nordmaling 207:1 och 198:1. Raä 207:1 utgörs av ett område med fornlämningsliknande 
lämningar.  
Tab. 1. Tidigare kände lämningar inom utredningsområdet. (Nordmalings socken). Från www.fmis.raa.se. 

RAÄ nr  Lämningstyp  Status 

RAÄ 198:1  Fornlämningsliknande lämning  Övrig kulturhistorisk lämning 

RaÄ 207:1  Fyndplats  Övrig kulturhistorisk lämning 
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Fig. 1. Utredningsområdet i Ava  

 
Den fornlämningsliknande bildningen RAÄ 207:1 Nordmaling socken utgörs av 
naturbildningar, ett 15-tal stensättningsliknande och röselikande stenansamlingar, med 0,2-4 m 
stora stenar. (FMIS)  
 
Lösfyndet RAÄ 198:1 Nordmaling socken utgörs en flintmejsel (se fig. 2-4). När arkeologen 
Gustav Hallström befanns sig i Nordmaling 1944 förvärvade han föremålet samt besökte 
fyndplatsen som ligger 55-60 m över havet (se fig.1). Flintmejseln var hittad i gammalt grustag 
på Storheden. Hallström sökte men kunde inte hitta ytterligare föremål eller spår efter 
boplatser. (Hallström 1945-04-16). Föremålet beskrivs i och med inlämnandet till Historiska 
museet som följande: ”Smalmejsel av ljusgrå flinta med oregelbundet trapetsformat tvärsnitt, 
bredast vid nacken, avsmalnande mot eggen; endast rått tillhuggen, ännu ej slipad. 127 x 22 x 
19 mm”  

© Lantmäteriet Dnr 2012/1311 
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Fig. 2. Flintmejseln SHM23364 från RAÄ Nordmaling 198:1, inkommen 1944. 12,7 cm lång. © Gabriel Hildebrand/Statens 
historiska museum. 

 

 
Fig. 3. Flintmejseln SHM 23364 från RAÄ Nordmaling 198:1, inkommen 1944. 12,7cm lång. © Gabriel Hildebrand/Statens 
historiska museum. 
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Fig. 4. Spetsen av flintmejseln SHM 23364 från RAÄ Nordmaling 198:1, inkommen 1944. © Gabriel Hildebrand/Statens historiska 
museum. 
 
Hallström beskrev platsen som: ”Fyndplatsen ligger i V delen av den s.k. Storheden, 50-75 m V 
om stigen, som löper parallellt med och V om Vinbäcken. …En liten skogsbäck rinner förbi 
straxt i V.”  
 
Idag är FMIS-positionen för lösfyndet direkt öster om Svartsjöbäcken. Men närmare 
kartstudier under rapportskrivningen (efter fältarbetet) visar att den av Hallström nämnda 
skogsbäcken inte är Svartsjöbäcken. På den ekonomiska kartan från år 1961 är endast 
Svartsjöbäcken och Vinan (Vinbäcken enligt Hallström) utritade. Förmodligen användes denna 
ekonomiska karta vid fornminnesinventeringen 1981 när lösfyndet beskrivs (FMIS). På kartan 
för laga skifte från 1869 är en kort, mindre bäck utritad. Bäcken flyter i stort sett i nord-sydlig 
riktning mellan Svartsjöbäcken och Vivan, för att rinna ut i Svartsjöbäcken. Bäcken rinner ca 
100 m väster om en stigmarkering, vilken överensstämmer med den av Hallström nämnda 
stigen. Således torde flintmejseln ha påträffats 200-250 m östnordöst (ungefärligt) om den 
rådande positionen för lösfyndet(se fig. 5). 
 
Under ett antal år bedrevs arbetsmarknadsåtgärdsprojektet ”Skog och Historia” med 
inventeringar i såväl Västerbottens län som i riket som helhet. Ett stort antal lämningar 
påträffades i länet, varav en stor del fortfarande inte är kvalitetssäkrade. Inom 
utredningsområdet har 11 registreringar gjorts i och med Skog och Historia (se fig. 1); 3 rösen 
(SVS nr 633, 791, 792), 1 stensättning (SVS nr 634), 1 härd (SVS nr 635) 1 gränsmärke (SVS 
nr 636) samt 5 kolningsanläggningar (SVS nr 765-769). 
(http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/) Dessa besöktes och granskades i och med 
utredningen (se nedan på resultat). 
 
Enligt en byråmässig kulturhistorisk analys (Johansson 2012) över utredningsområdet finns det 
uppgifter om en koja vid stridbäcken samt fäbodsverksamhet inom en samfällighet (se fig 1). 
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Fig. 5. Grov rektifiering av kartan från 1869, över laga skifte för Ava by, Nordmaling. 24-NOR-319. Lantmäteriet.  

Resultat 
Vid utredningen framkom totalt 13 lämningar (se tab. 2 och fig. 6); 1 boplatsgrop (obj. nr 2, se 
fig. 9), 1 härd (obj. nr 7), 2 bläckningar d.v.s. naturföremål/-bildning med tradition (obj. nr 1 
och 3, se fig. 7-8), 4 gränsmärken (obj. nr 4-6 och 8, se fig. 11)) samt 5 kolningsanläggningar 
(obj. nr 9-13, se fig. 10).  
 
Boplatsgropen (obj. nr 2) bedöms som fast fornlämning och härden (obj. nr 7) bedöms som ej 
kulturhistorisk lämning, övriga lämningar (obj. nr 1, 3-6 och 8-13) bedöms som övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 

© Lantmäteriet Dnr 2012/1311 

Dnr 157/12



6 
 

Tab. 2. Lista över påträffade lämningar. (Se bilaga 1 samt även bilaga 4). 

 
Inom utredningsområdet hade 11 registreringar gjorts sen tidigare i och med projektet Skog 
och Historia(se fig. 1); 3 rösen (SVS nr 633, 791, 792), 1 stensättning (SVS nr 634), 1 härd 
(SVS nr 635) 1 gränsmärke (SVS nr 636) samt 5 kolningsanläggningar (SVS nr 765-769) 
(Skogsstyrelsen) Vid utredningsarbetet besöktes dessa och endast 4 bedömdes utgöra faktiska 
lämningar, dessa var kolningsanläggningarna obj.nr 9 (SVS nr 766), obj. nr 10 (SVS nr 768), 
obj. nr 11 (SVS nr 767) samt obj. nr 13 (SVS nr 765) (se fig. 6). Resterande registreringar 
bedömdes vara naturformationer samt gränsmärke vid gällande fastighetsgräns. Rester efter 
koja eller fäbodslämningar påträffades ej. 
 
Kolningsanläggningarna (obj. nr 9-13) framkom i utredningsområdets nordöstra del, på 
nordöstra sidan om bäcken Vivan. Resterande lämningar framkom i utredningsområdets 
mittersta delar.  
 
Två bläckade träd (naturföremål/-bildning med tradition) framkom inom utredningsområdet. I 
bläckningen obj. nr 3 är ett stämplingsmärke, vilket utgör en markering för avverkning i och 
med ett äldre skogsbruk. Obj. nr 1 utgörs av bläckningar på flera sidor av en torrfura, och är 
sannolikt en stigmarkering. Då bruket att markera stigar med bläckningar varit allmänt 
förekommande, såväl bland samer som jordbrukande befolkning, går det ej att avgöra 
huruvida obj. nr 1 utgör spår av samisk aktivitet eller inte. I övrigt har inga samiska lämningar 
påträffats. 
 
Fyndplatsen RAÄ 198:1 utgörs av en flintmejsel som hittades som lösfynd i ett grustag. Vid 
utredningen kunde, liksom vid tidigare antikvariskta besök, inga ytterligare spår efter 
förhistorisk aktivitet ses i grustaget. Det korrekta läget för lösfyndet är dock troligen 200-250 
m åt öster (se ovan). Platsen för flintmejseln ligger på 55-60 m över havet och har genom 
landhöjningen som tidigast kunnat nyttjas 2500-3000 f.Kr. (Berglund 2004, fig 5). Fyndet 
behöver sättas i relation till de samtida fynden av yxor och mejslar i flinta som påträffats längs 
Västerbottenskusten (Baudou 1995:71ff). 
 
Ytterligare gjordes iakttagelser av möjliga avslag (Se fig. 6 samt bilaga 4) i vägrenen ca 400 m 
norr om RAÄ 198:1. Platsen ligger i skyddad dal med bergshöjder i öst och väst, i syd-
sluttande grusig sandmark, med Vivan/Vinbäcken rinnander söderut. Området har varit bra 
boplatsläge under lång tid, jordmånen i kombination med landhöjningen som gjort att 
strandlinjen succesivt förflyttat sig söderut. Den närliggande fyndplatsen (RAÄ 198:1) visar 
också på mänsklig aktivitet i området under förhistorisk tid. Det sandiga området är, inom 

Obj. nr  Lämningstyp  Status 

obj. 1  Naturföremål/‐ bildning med tradition (Bläckning)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 2  Boplatsgrop (i klapper)  Fast fornlämning 

obj. 3  Naturföremål/‐ bildning med tradition (Bläckning)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 4  Gränsmärke  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 5  Gränsmärke  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 6  Gränsmärke  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 7  Härd  Ej kulturhistorisk lämning 

obj. 8  Gränsmärke  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 9  Kolningsanläggning (resmila)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 10  Kolningsanläggning (resmila)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 11  Kolningsanläggning (resmila)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 12  Kolningsanläggning (resmila)  Övrig kulturhistorisk lämning 

obj. 13  Kolningsanläggning (resmila)  Övrig kulturhistorisk lämning 
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utredningsområdet mellan 140 och 50 m över havet, och har upplandats mellan 6.500 och 
3.000 f.Kr (Berglund 2004, fig. 5), vilket betyder att området varit gynnsamt för mänsklig 
aktivitet under lång tid.  
 
För att klargöra huruvida det i det omgivande området finns fornlämningar eller ej, borde en 
fördjupad utredning utföras. En fördjupad utredning skulle förslagsvis utföras genom 
upptagande av sökschakt i området, genom att med grävmaskin avlägsna torven för att 
blottlägga eventuella boplatslämningar. 
 

 
Fig. 6. Karta över resultatet från utredningen. Påträffade lämningar  

© Lantmäteriet Dnr 2012/1311 
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Fig. 7. Obj. nr 1. Bläckningar på torrfura. Foto från VNV.                Fig. 8. Obj. nr 3. Bläckning med stämplingsmärke. 
VBM_DB 298_003                                                                                 Foto från NO. VBM_DB 298_008 

 
Fig. 9. Obj. nr 2, boplatsvall i klapper. Foto från Ö. VBM_DB 298_005. 
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Fig. 10. Obj. nr 12, Kolningsanläggning, resmila. Foto från Ö. VBM_DB 298_018 

 
Fig. 11. Obj. nr 4. Gränsmärke. Foto från N. VBM_DB 298_009 
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Administrativa uppgifter 
Vbm Dnr:     157/12 
Beställare:     Ava Vindkraft AB 
Undersökt yta:  ca 1.870 ha 
Ort:    Ava 
Socken:     Nordmaling socken samt Grundsunda socken 
Landskap:     Ångermanland 
Kommun:     Nordmaling kommun samt Örnsköldsvik kommun 
Län:     Västerbottens län samt Västernorrlands län 
Kartblad:     70H 5b SV, 70H 5b SO, 70H 4b NV och 70H 4b NO 
Koordinatsystem:  SWEREF99 TM 
Foton:    VBM_DB 298_001‐019 
Obj.nr/RAÄ nr:  Obj.nr 1‐13 samt RAÄ 198:1 och 207:1 Nordmalings socken 
Personal:    Ronny Smeds och Nina Granholm 
Fältarbetstid:  2012‐09‐03 − 2012‐09‐18 
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Bilaga 1 

 
Objekttabell för särskild utredning 
 
Tabellen baserad på Riksantikvarieämbetets blankett ”Redovisning av utförd arkeologisk 
undersökning”.  
Koordinater i SWEREF99 TM 
 
Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

Obj. 1 
 

Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Bläckning, spetsoval, 0,2 m h och 0,05 m bred, i 
stående torrfura 0,4 m br och ca 5 m h. 
Orienterad mot V. Övervallad 2 cm. I 
bläckningen är spår av yxa. Belägen 1,3 m 
ovanför markytan. På NV sidan av torrfuran är 
en bläckning, oval, 0,1 m h och 0,07 m br. 
Övervallad 2 cm. I bläckningen är spår av yxa. . 
Belägen 1,1 m ovanför markytan. 
Belägen i SV sluttande hällmark med enstaka 
block, myr i SV. Skogsmark, gles tallskog.  
175-180 möh 
Kartblad: 70H 5b SV  
Koordinater: N 7050276 E 712189 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 2 
 

Boplatsgrop Boplatsgrop i klapper, rund, 1,4 m i diam och 0,3 
m dj. Omgiven av en vall, 1,5 m br och upptil 0,4 
m h bestående av 0,2-0,5 m st stenar.  
I V kanten av gropen är en murken stubbe. 
Beväxt med lövsly, enris, bärris, mossa och lav.  
Belägen i SSÖ-sluttning, i mindre 
klapperstensfält i på hällmark. 
Skogsmark, granskog med enstaka tallar  
125-130 möh 
Kartblad: 70H 4b NV  
Koordinater: N 7049500 E 712759 
 

Fast fornlämning   

Obj. 3 
 

Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Bläckning 0,15x0,04 m st, i stående torrfura 0,25 
m i diam och ca 12 m h. Belägen 1,3 m ovanför 
markytan. Orienterad mot NÖ. Övervallad 2 cm. 
I bläckningen är ett stämplingsmärke 3x1,5 cm.  
Beväxt med lav.  
Belägen i SÖ-sluttande blockig hällmark. 
Skogsmark, tallskog med inslag av gran.  
Ca 30 m SÖ om bäck. 
150-155 möh 
Kartblad: 70H 5b SV  
Koordinater: N 7050282 E 710933 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 4 
 

Gränsmärke Gränsmärke, oval ca 1,5 x 0,9 m (N-S) och 0,7 
m hög. Bestående av naturstenar 0,2-0,4 m 
stora. 
Beväxt med lav och mossa. 
Belägen i svag SV-sluttning på mindre 
klapperstensfält, nedanför "bergvägg". Kuperad 
mark, berg i dagen och myr. Skogsmark, tallskog 
med inslag av gran och björk. 
160-165 möh 
Kartblad: 70H 5b SV  
Koordinater: N 7050089 E 711464 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Obj. 5 
 

Gränsmärke Gränsmärke, oregelbundet rund, ca 0,5 m i 
diameter och ca 0,5 m hög. Bestående av 4 
naturstenar 0,4-0,5 m stora, en upprest 
visningssten (N-S) omgiven av 3 stenar. 
Beväxt med lav. 
Belägen på hälla i svag SV-sluttning. Kuperad 
mark, berg i dagen. Skogsmark, tall med inslag 
av björk. 
175-180 möh 
Kartblad: 70H 5b SV 
Koordinater: N 7050166 E 711544 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 6 
 

Gränsmärke Gränsmärke, oregelbundet oval ca 1 x 0,6 m (N-
S) och ca 0,6 m hög. Bestående av 11 
naturstenar 0,2-0,6 m stora, av vilka en är 
upprest i mitten. 
Beväxt med lav och mindre mängd mossa. 
Belägen på hälla i flackt parti intill berg i dagen 
och myrmark.  
Skogsmark, tallskog med inslag av gran.  
Läget överensstämmer med fastighetsgräns på 
ekonomiska kartan från 1963 (20 J Vännäs 0 e 
Vinjön) 
170-175 möh 
Kartblad: 70H 5b SV 
Koordinater: N 7050413 E 713596 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 7 
 

Härd Härd, rektangulär 0,9 x 0,7 m (N-S) och 0,2 m 
hög. Bestående av 10 naturstenar 0,2-0,3 m 
stora, lagda direkt på hälla. Inget synligt kol. I 
lämningens NO-hörn ligger ytterligare 5 stenar 
ca 0,1-0,2 m stora som troligen varit del av 
konstruktionen, men rivits ut. 
Beväxt med lav och mossa. 
Belägen på hälla, NO-sluttande mark, kuperad 
berg i dagen, impediment. Ca 50 m V är en myr. 
Skogsmark, tallskog. 
170-175 möh 
Kartblad: 70H 5b SV 
Koordinater: N 7050367 E 713799 

Ej kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 8 
 

Gränsmärke Gränsmärke, bestående av en platt sten ca 1,4 
m stor och ca 0,03-0,08 cm tjock (NNV-SSO), 
som står lutad mot en ca 0,8 m stor och upp till 
0,2 m tjock sten. Ytterligare en platt sten ca 0,9 
m stor och 0,03-0,1 m tjock, står lutad mot den 
större stenen. 
Beväxt med lav. 
Belägen på hälla, NO-sluttande berg i dagen 
med ljung och tallar. 
Belägen ca 35 m SO om fastighetsgräns(NÖ-
SV) 
120-125 möh 
Kartblad: 70H 4b NV  
Koordinater: N 7048737 E 712658 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 9 
 

Kolningsanläggnin
g 

Kolbotten, resmila, rund ca 11 m i diameter och 
ca 0,2-0,3 m hög. Omgiven av 6 stybbgropar/-
diken 2-5 x 1-2,5 m och ca 0,2-0,6 m djupa.  
Skadad av skogsbilväg, genom lämningens N-
del går en gammal skogsbilväg ca 2,5 m bred 
(ONO-VSV). 
Beväxt med 2 aspar, 4 tallar, 1 björk, 1 gran, 20-
tal granplantor, lite sly, mossa och bärris. 
Belägen i flackt parti intill bäck, nedanför SSO-
sluttning. Skogsmark, barrskog med inslag av 
lövträd. 
Tidigare uppgifter: SVS nr 766/769 Nordmaling 
65-70 möh 
Kartblad: 70H 5b SO  
Koordinater: N 7052037 E 715023 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Obj. 10 
 

Kolningsanläggnin
g 

Kolbotten, resmila, rund ca 11 m i diameter och 
ca 0,3 m hög, omgiven av 7 stybbgropar 2-5 x 
0,6-3 m 0,3-0,6 m djupa. 
Beväxt med 4 tallar, 2 granar, en torr tall, 10-tal 
mindre granar, 10-tal mindre björkar, mossa och 
bärris. 
Belägen i flackt parti intill bäckravin. Skogsmark, 
barrskog med inslag av lövträd. 
Tidigare uppgifter: SVS nr 768 Nordmaling 
65-70 möh 
Kartblad: 70H 5b SO  
Koordinater: N 7052020 E 715059 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 11 Kolningsanläggnin
g 

Kolbotten, resmila, rund ca 12 m i diameter och 
ca 0,4 m hög. Omgiven av 7 stybbgropar 2-3 x 
1-3 m och ca 0,3-1 m djupa. 
Beväxt med 6 tallar, 7 granar, 3 björkar, 2 aspar, 
10-tal mindre granar, lite sly, mossa och bärris. 
Belägen i flackt parti intill bäckravin. Skogsmark, 
barrskog med inslag av lövträd. 
Tidigare uppgifter: SVS nr 767 Nordmaling. 
65-70 möh 
Kartblad: 70H 5b SO  
Koordinater: N 7051943 E 715142 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 12 Kolningsanläggnin
g 

Kolbotten, resmila, rund ca 9 m i diameter och 
ca 0,3 m hög, med kol i dagen på grund av 
markberedning. Omgiven av ca 6 stybbgropar, 
uppskattningsvis 2-4 x 1-2 m och 0,2-0,4 m 
djupa. Skador gör groparna svårbedömda. 
Belägen i svagt SO-sluttande, sandig mark i 
närheten av moränås med berg i dagen. 
Markberett hygge. 
Skadad, hela lämningen är markberedd. 
Beväxt med 5 mindre granar, enstaka 
granplantor, lite enris, mossa och bärris. 
70-75 möh 
Kartblad: 70H 5b SO  
Koordinater: N 7052193 E 715253 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj. 13 Kolningsanläggnin
g 

Kolbotten, resmila, rund, ca 10 m i diameter och 
ca 0,4 m hög. Antydan till stybbdike omger 
lämningen. 
Beväxt med 1 gran, 3 mindre tallar, enris, 
mycket lövsly, mossa och bärris. 
Belägen i flackt parti i SSO-sluttande, sandig 
morän. Skogsmark, igenväxande hygge. 
Tidigare uppgifter: SVS nr 765 Nordmaling 
90-85 möh 
Kartblad: 70H 5b SV  
Koordinater: N 7052396 E 714844 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Bilaga 2

Fotolista

Bild nr Obj. Nr Sakord Fotokommentar Riktning Upphovsman Datum

VBM_DB 298_001 obj.nr 1 Bläckning Bläckning på V-sidan av torrfura. fr V Ronny Smeds 2012-09-03

VBM_DB 298_002 obj.nr 1 Bläckning Bläckning på NV-sidan av torrfura. fr NV Ronny Smeds 2012-09-03

VBM_DB 298_003 obj.nr 1 Bläckning Bläckningar på torrfura. fr VNV Ronny Smeds 2012-09-03

VBM_DB 298_004 obj.nr 1 Bläckning Bläckningar på torrfura. fr VNV Ronny Smeds 2012-09-03

VBM_DB 298_005 obj.nr 2 Boplatsgrop Boplatsgrop i klapper. fr Ö Nina Granholm 2012-09-04

VBM_DB 298_006 obj.nr 2 Boplatsgrop Boplatsgrop i klapper. Ronny Smeds 
i bild.

fr S Nina Granholm 2012-09-04

VBM_DB 298_007 obj.nr 2 Boplatsgrop Boplatsgrop i klapper. fr Ö Nina Granholm 2012-09-04

VBM_DB 298_008 obj.nr 3 Bläckning Bläckning med stämplingsmärke. fr NÖ Ronny Smeds 2012-09-18

VBM_DB 298_009 obj.nr 4 Gränsmärke Gränsmärke. fr N Nina Granholm 2012-09-03

VBM_DB 298_010 obj.nr 4 Gränsmärke Gränsmärke. fr SV Nina Granholm 2012-09-03

VBM_DB 298_011 obj.nr 5 Gränsmärke Gränsmärke. fr V Nina Granholm 2012-09-03

VBM_DB 298_012 obj.nr 6 Gränsmärke Gränsmärke. fr N Nina Granholm 2012-09-05

VBM_DB 298_013 obj.nr 7 Härd Härd. fr N Nina Granholm 2012-09-05

VBM_DB 298_014 obj.nr 7 Härd Härd. fr V Nina Granholm 2012-09-05

VBM_DB 298_015 obj.nr 8 Gränsmärke Gränsmärke. fr N Nina Granholm 2012-09-06

VBM_DB 298_016 obj.nr 8 Gränsmärke Gränsmärke. fr V Nina Granholm 2012-09-06

VBM_DB 298_017 obj.nr 9 Kolnings- 
anläggning

Kolninganläggning, resmila. fr VSV Nina Granholm 2012-09-10

VBM_DB 298_018 obj.nr 12 Kolnings- 
anläggning

Kolninganläggning, resmila. fr Ö Nina Granholm 2012-09-10

VBM_DB 298_019 obj.nr 12 Kolnings- 
anläggning

Kolninganläggning, resmila. fr S Nina Granholm 2012-09-10
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Bilaga 3 

Kontaktkarta 

 

 

Dnr 157/12



Bilaga 4 
 
 
Fyndplats av två diffusa avslag, av kvarts samt grönsten.  
Belägen i V kanten av dike, direkt V om skogsbilväg(N-S). Belägen i svagt S-sluttande sandmark med strandvallar. Det N-S 
gående området med sandmark utgör en dalgång mellan höjderna i V och Ö. Ca 400 m söder om fyndplatsen har en flintmejsel 
påräffats. 60-65 möh. Kartblad 70H 5b SO. Koordinater N 7051537 E 715119 
 
Möjlig boplats, osäker utbredning. 
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