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Sammanfattning 
Syftet med kulturmiljöanalysen är att gå igenom förutsättningar för kulturmiljövärden av 
betydelse för utredningsområdet i anslutning till den nya kraftledning som planeras mellan 
Baksjöberg och Kalvkullen av Vattenfall AB. Genom kulturmiljöanalysen är målet att få en 
inblick, dels över områdenas kulturhistoriska resursutnyttjande samt spåra eventuella 
förändringar i landskapet över tid och föreslå områden där ytterligare insatser bör genomföras. 
 
Den planerade kraftledningen mellan Baksjöberg – Kalvkullen är drygt 25 km lång och löper 
väster om Fredrika, över ett flertal berg samt över Lögdeälven och Gideälven (Skinnmuddselet).  
Området är glesbebyggt men i norra delen av den planerade kraftledningen löper den mellan 
byarna Baksjöberg och Orrliden samt omedelbart NV om byn Lögda. I södra delen ligger 
Östra Nordås med ett fåtal bostäder. Övrig bebyggelse i området utgörs av enstaka jaktstugor 
eller fritidsbebyggelse. Inom området bedrivs skogsbruk, jakt, fiske och rennäring. 
 
Skogslandet har nyttjats för jakt och fiske sedan stenåldern, för samisk renskötsel under flera 
hundra år, som kommunikationsstråk, som kolonisationsområde för nybyggen med jordbruk 
sedan 1600-talet och för torp och kolonat med anknytning till skogsbruk sedan 1800-talet. 
Skogsbygden har brukats för tjärbränning, kolning och virkesuttag sedan lång tid tillbaka, mer 
intensivt sedan 1800-talets senare del. Många vattendrag har använts för att flotta timmer ner 
mot kustens sågverk. 
 
I den planerade kraftledningens omland finns olika typer av kulturmiljöer utpekade av 
Kulturmiljövården.  Odlingslandskapet runt Lögda by och ca 12 km nordväst om den 
planerade kraftledningen ligger byn Tallsjö. Odlingsmarken runt de två byarna ingår i 
Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets kulturmiljövärden (Länsstyrelsen 
1993 och 2004). 
 
Vägen som går genom Lögda by, väg nr 838, har utpekats pga den dess ålderdomliga karaktär 
och pedagogiska och upplevelsemässiga värden. Vägnätet i anslutning till Baksjöliden, väg nr 
585, 1465 & 2544, har en ålderdomlig karaktär och har ursprungligen utgjorts av stigar. 
 
Ett fångstgropssystem (RAÄ nr Fredrika 63:1) norr om Kvarnbäcken vid Baksjön ingår i länets 
fornvårdsprogram, fornvårdsobjekt nr 145 (Länsstyrelsen 1999). 
 
Ett underlag för kulturhistorisk utvärdering av historiska dammar i länet har framtagits av 
Länsstyrelsen (2008) och fem av dammarna i omgivningarna har bedömts som värda att 
bevara (se fig. 5). 
 
För området kring den planerade kraftledningen kan fem indikationer identifieras utifrån 
underlagsmaterialet: 1: Flottningslämningar vid Lögdeälven, 2: bebyggelse vid Lögda by, 3: 
fångstgropar vid Gravsjön, 4: bebyggelse i kraftledningens södra ände samt 5: ett flertal stigar 
markerade på Generalstabskartan. 
 
De platser som identifierats i underlagsmaterialet bör besiktas i fält genom en arkeologisk 
utredning. 
 

Inledning och syfte 
Bakgrunden är Vattenfall AB planerar en kompletterade kraftledning i anslutning till befintlig 
kraftledning mellan Baksjöberg och Kalvkullen i Åsele kommun i Västerbottens län (se fig. 1). 
Miljökonsekvensbeskrivningar skall i detta syfte tas fram och sådana omfattar också 
kulturmiljö och arkeologi.  
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En byråmässig utredning genomförs av området för den planerade kraftledningen samt dess 
närområde genom landskapsanalys, ortnamnsanalys samt genom studier av antikvariskt 
arkivmaterial som äldre kartmaterial, rapporter och hembygdslitteratur. Syftet med analysen är 
att få en inblick, dels över områdenas kulturhistoriska resursutnyttjande samt spåra eventuella 
förändringar i landskapet över tid. Förarbetet omfattar även genomgång av tidigare 
registrerade kulturlämningar, kulturmiljöer samt fynd. Områden lämpliga för fältinventering 
föreslås. 
 
Kulturmiljöanalysen genomförs av Västerbottens museum på uppdrag av Vattenfall AB. 

Bakgrund och inriktning 

Den planerade kraftledningen mellan Baksjöberg – Kalvkullen är drygt 25 km lång och löper 
väster om Fredrika, över ett flertal berg samt över Lögdeälven och Gideälven (Skinnmuddselet).  

Området är glesbebyggt men i norra delen av den planerade kraftledningen löper den mellan 
byarna Baksjöberg och Orrliden samt omedelbart NV om byn Lögda. I södra delen ligger 
Östra Nordås med ett fåtal bostäder. Övrig bebyggelse i området utgörs av enstaka jaktstugor 
eller fritidsbebyggelse. Inom området bedrivs skogsbruk, jakt, fiske och rennäring. Inriktningen 
i kulturmiljöanalysen är att belysa förutsättningar för kulturmiljövärden i utredningsområdet 
samt om kulturmiljöer även i de närmaste omgivningarna kan komma att påverkas av den 
planerade kraftledningen.  
 

 
 

 Fig. 1. Utredningsområdet Baksjöberg - Kalvkullen markerad med lila färg. 

Underlagsmaterial för kulturmiljöanalys 
Som underlag för kulturmiljöanalysen har följande material studerats: 
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Kommunala kulturminnesvårdsprogram samt regionala kulturmiljöprogram (odlingslandskap, 

vägmiljöer mm). 

Riksintressen för kulturmiljövården (GIS-data från Länsstyrelsen). 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering (FMIS) och projektet Skog & Historia. 

Databas om dammar samt flottleder i länet (GIS-data från Länsstyrelsen). 

Lantmäteriets flygbilder från 1960-talet. https://kartbild.com 

Historiskt kartmaterial samt litteratur och skrifter om området. 

Arkeologiska rapporter samt Västerbottens museums tipsregister. 
 
De kommunala och regionala programmen är framtagna för att tillvarata och synliggöra 
kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen och för att skydda kulturhistoriskt särskilt 
utvärderade miljöer och objekt mot åtgärder som kan skada kulturmiljön.  
 
Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (KML). Alla fornlämningar är lagskyddade och 
får inte skadas, även sådana som ännu inte har upptäckts. Ett skyddsområde runt 
fornlämningar har samma lagskydd. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att 
skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. 
 
Under de år som fornminnesinventering bedrivits i länet har ett stort antal fornlämningar och 
andra kulturlämningar i länet registrerats. Fornminnesinventering inom det aktuella området 
bedrevs främst i slutet av 1970-talet. Inom inventeringsprojektet Skog & Historia, som har 
bedrivit mellan åren 1997 till 2007, har ca 15 000 forn- och kulturlämningar registrerats i 
länet.  
 

 
Fig. 2. Översikt av lämningar registrerade i FMIS i den planerade kraftledningens närhet. 

https://kartbild.com/
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Kulturhistorisk översikt 
Skogslandet har nyttjats för jakt och fiske sedan stenåldern, för samisk renskötsel under flera 
hundra år, som kommunikationsstråk, som kolonisationsområde för nybyggen med jordbruk 
sedan 1600-talet och för torp och kolonat med anknytning till skogsbruk sedan 1800-talet. 
Skogsbygden har brukats för tjärbränning, kolning och virkesuttag sedan lång tid tillbaka, mer 
intensivt sedan 1800-talets senare del. Många vattendrag har använts för att flotta timmer ner 
mot kustens sågverk. 
 
Förhistorisk tid 
I den planerade kraftledningens omland finns ett 30-tal förhistoriska boplatser och två 
boplatsvallar som främst ligger vid Lögdeälvens utlopp i Lögdasjön samt vid de mindre sjöar 
som finns i området. I närheten av badplatsen i Tallsjö är en fyndplats för en trindyxa, som 
dateras till äldsta stenålder (8 000 – 4 000 f.Kr) samt ett kranium. Fångstgropar kan vara från 
förhistorisk tid och fram till 1864 då de förbjöds. I området finns 25 fångstgropar och 15 
fångstgropssystem. Fångstgroparna ligger främst i sadellägen mellan bergen samt längs 
vattendrag. I samband med dämningen av Skinnmuddselet i Gigån, undersöktes 17 
fångstgropar (RAÄ 77, 79, 124 & 125 Fredrika sn) vilka kunde dateras till perioden 7 185 – 
100 f. Kr (Gardeström 1987). De flesta dateringarna ligger i perioden 4 000 – 100 f. Kr vilket 
visar att de främst nyttjats under förhistorisk tid. I området finns även 25 härdar och 7 
kokgropar registrerade. Härdarna är lämningar efter samiska tältkåtor och har i Övre 
Norrland daterats från järnålder och fram till 1900-tal, de flesta av härdarna i området ligger i 
anslutning till dagens flyttleder. Kokgropar har använts för att bereda och konservera kött och 
fisk och har, i inlandet, främst daterats till järnålder. 
 
Historisk tid 
Redan under järnåldern började inlandet användas mer än tidigare. Detta brukar förknippas 
med en begynnande skogssamisk renskötsel. Ett nytt bosättningsmönster kännetecknat av 
visten med härdar även vid myrar och små vattendrag i skogslandet. Visten i sådana miljöer 
uppstod även fortsättningsvis långt in i historisk tid. Landskapet kring dessa visten och 
tillhöriga renbetesmarker har bevarats till i dag i stor utsträckning. Andra lämningar som 
brukar knytas till den samiska kulturen är barktäkter på gamla tallar, förvaringsanläggningar, 
gravplatser och offerplatser.  
 
Under medeltiden delades samernas områden in i Lappmarker vilka fick namn efter 
kustsocknarna. I Västerbotten fanns ursprungligen Ume lappmark och Ångermanna lappmark. 
Efter bildandet av Lycksele socken 1673 benämndes området Lycksele lappmark. 1648 fick 
ångermannalapparna tillstånd att bilda Åsele lappmark. Troligen går lappskattelanden tillbaka 
på det samiska fångstsamhällets släktområden.  En åbo på ett lappskatteland hade rätt till 
renbete, jakt och fiske. Han hade även rätt att överlåta sitt skatteland på någon annan och 
brukningsrätten gick i arv från far till son. Inom skattelandet fanns flera visten mellan vilka 
man flyttade med renarna under olika tider av året. Ume lappmark karterades 1671 i samband 
med en undersökning av lappmarkens förutsättningar för fast jordbruk. 
Området för den planerade kraftledningen mellan Baksjöberg och Kalvkullen löper genom tre 
av de dåvarande skattelanden Lögdträsklandet, Viskalandet samt Käringträsklandet (se fig. 8). 
 
Kolonisationen av skogslandet för anläggande av jordbruk inleddes i slutet av 1600-talet och 
kom igång varaktigt på 1700-talet, främst under den senare delen av det århundradet. 
Nybyggen anlades vid sjöar och vattendrag i låglandsområden mellan höjdryggar och 
bergstoppar. I området finns 9 husgrunder samt 7 fäbodar registrerade. Myrmarker är vanliga i 
inlandets landskapsbild och användes i stor omfattning för slåtter. Genom speciella 
bevattningssystem, karaktäristiska för Västerbottens inland, kunde gräsväxten ökas i 
översilningsängar så mycket att fler kreatur kunde hållas i gårdarna. Boskapsskötseln var 
därför av mycket stor betydelse för försörjningsmöjligheterna och därmed den 
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befolkningsökning som var påtaglig på 1800-talet. Ängsbruket blev ett karaktäristikum för 
skogslandets gårdar. De speciella dammarna och bevattningssystemen anlades huvudsakligen 
under tiden 1820-1880.  Skogslandet har ett stort inslag av sent upptagna småbruk. Många 
gånger koloniserades marker kring kända fisketräsk eller skogssamiska visten. Ofta var det 
samer som blev nybyggare för att i någon mån kunna behålla sina gamla lappskatteland. 
Kolonisationen ökade på 1800-talet, då den s.k. avvittringen (gränser fastställdes mellan 
kronans och enskildas marker) underlättade nyetableringar.  
 
Inom utredningsområdet insynades de första nybyggena i slutet av 1700-talet. Som framgår 
nedan anlades många av dessa av samer som redan bebodde skattelandet. Samen Lars 
Bryngelsson insynade 1762 nybygget Lögda på sitt skatteland Lögdalandet (Minnessten samt 
husgrunder, RAÄ nr 127 Fredrika sn). Hans viste låg någonstans vid Lögdasjön. Nybygget 
Viska (dagens Fredrika) insynades 1763 av samen Lars Larsson, som skattade för Viskalandet, 
samt Erik Hansson. Nybygget Klippen hette ursprungligen Hvitklippen och insynades 1772 av 
finnen Pål Danielsson ”den vidfamne” till en av sina döttrar. Här finns en Minnessten (RAÄ nr 
25) samt sommargravar (RAÄ nr 24) registrerade. Samen Olov Larssons son insynade 1785 
nybygget Orrberg vilket var öde under perioden 1804 – 1819 (Eriksson & Karlsson 1999). 
 

 
 

Fig. 3. Fotografi från en okänd fäbod i Åsele kommun. Foto: Västerbottens museums fotoarkiv. 
 

Nybyggarna hade skogen som betesmark, för virkesuttag, jakt och fiske, och för att bränna 
tjära, bränna kolmilor och tillverka pottaska för att tjäna extra pengar vid sidan av det 
ordinarie jordbruksarbetet. Vattendragen har använts för flottning i samband med avverkning i 
större skala (se fig. 4). Kolning och tjärbränning upphörde i stort sett i samband med 
krigsslutet 1945. I de mindre vattendragen i kraftledningens omland har flottning bedrivits och 
här finns dammvallar (se fig. 4). 
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Fig. 4. Karta över vattendrag som nyttjats som flottleder samt flottningsdammar. 

Utpekade kulturmiljöer 
Den planerade kraftledningen tangerar odlingslandskapet runt Lögda by och ca 12 km 
nordväst om den planerade kraftledningen ligger byn Tallsjö. Odlingsmarken runt de två 
byarna ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets kulturmiljövärden 
(Länsstyrelsen 1993 och 2004) (se fig. 5). 
 
Värdefulla vägmiljöer har utvärderats i länet (Länsstyrelsen m.fl. 2001). Vägen som går genom 
Lögda by, väg nr 838, har utpekats pga den dess ålderdomliga karaktär och pedagogiska och 
upplevelsemässiga värden. Vägnätet i anslutning till Baksjöliden, väg nr 585, 1465 & 2544, 
har en ålderdomlig karaktär och har ursprungligen utgjorts av stigar (se fig. 5). 
 
Ett fångstgropssystem (RAÄ nr Fredrika 63:1) norr om Kvarnbäcken vid Baksjön ingår i länets 
fornvårdsprogram (se fig. 5), fornvårdsobjekt nr 145 (Länsstyrelsen 1999). Vid Kvarnbäcken 
finns även en skvaltkvarn som renoverats.  
 
Ett underlag för kulturhistorisk utvärdering av historiska dammar i länet har framtagits av 
Länsstyrelsen (2008) och fem av dammarna i omgivningarna har bedömts som värda att 
bevara (se fig. 5). De fem dammarna är anlagda under perioden 1900 – 1920 och är belägna i 
Flärkån, Lavsjöån, Oxvattenbäcken (2 st) samt Stavarsjöbäcken. 
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 Fig. 5. Karta med utredningsområdet samt de kulturmiljöer som är utpekade i olika kulturmiljövårdsprogram. 

Inventeringar och undersökningar 
Inför regleringen av Skinnmuddselet i Gigån genomförde Västerbottens museum 1987 
arkeologiska undersökningar av 17 fångstgropar (RAÄ 77, 79, 123 & 125 Fredrika sn). I 
rapporten redovisas ett flertal dateringar av de undersökta fångstgroparna. vilka ligger inom 
perioden 7 185 – 100 f. Kr (Gardeström 1987). De flesta dateringarna ligger i perioden 4 000 – 
100 f. Kr vilket visar att de främst nyttjats under förhistorisk tid. 
 
Under åren 1997 – 2006 genomfördes inventeringsprojektet Skog & Historia i stora delar av 
länet vilket resulterade i ca 15 000 registrerade lämningar. I utredningsområdets närhet har 4 
härdar, 1 viste, 1 fångstgropssystem, 1 färdväg, 1 kolningsanläggning samt 1 röjningsröse 
registrerats (se fig. 6). År 2005 påträffades en hällmålning vid Lögdeälven av en tidigare Skog 
& Historia- inventerare och en intresserad skogsvårdstjänsteman.  
 
År 2000 genomfördes fornminnesinventering i Fredrika socken och då berördes kartbladet 21I 
2-3 c-d, vilket är beläget NV om den planerade kraftledningen. I rapporten ”2000 års 
fornminnesinventering i Västerbottens län” framgår att man främst registrerat härdar (10 st) 
samt boplatser (3 st) och kokgropar (3 st) och 2 fäbodar trots att stora delar av kartbladet 
består av Basarmyran. (Sanell & Klang 2001). 
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Fig. 6. De gröna punkterna visar lämningar registrerade inom projektet Skog & Historia. Lila linje är den planerade 
kraftledningen. 
 
Under åren 2011 – 2013 bedrevs ett svensk-norskt Botnia-Atlantica projekt med namnet 
Kulturarvet I Nordskandinaviska Gammelskogar (KING) i ekoparkerna Käringberget, Åsele 
samt Jovan i Storuman. Under inventeringar i ekopark Käringberget kunde en tidigare okänd 
typ av lämning registreras. I flera tallar på en myr fanns cirka fem centimeter djupa, vågräta 
jack, inhuggna i stammarna på både levande och döda träd. Längst in i jacket var stammen 
kluven lodrätt, som en spjälka, ungefär en halvmeter lång, men fortfarande fast mot rotändan 
på stammen. Mellan den utkluvna delen och den kvarvarande stammen satt några pinnar 
fastklämda på tre av träden. Efter viss källforskning hittades ett äldre nummer av tidskriften 
Västerbotten (1981:1) som handlade om jakt. ”Ekorrklämman eller –smällan har jag ej hört 
talas om annat än i Lycksele socken, där den använts i Ruskträsk med kringliggande trakt. Den 
förfärdigades på så sätt, att man, sedan ett inhugg gjorts i en stående torr tall, klöv denna 
nedanför inhugget i två delar. Den av stammen utkluvna spjälkan, som man lät sitta fast vid 
roten, verkade som en fjäder och gillrade man emellan denna och stammen med de tre vanliga 
stickorna och satte svamp som bete. När ekorren tog detta, ramlade stickorna och spjälkan 
smällde igen. Förvisso dödade denna bättre än stocken.” (Berg & Gustafsson 2013). Denna typ 
av fångstanordning har endast påträffats i tallar på myrar (se fig. 7), men har sannolikt även 
funnits på andra ställen i skogslandet där de försvunnit p.g.a. avverkning  
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Fig. 7. Ekorrfälla i torrfura på myr i Åsele kommun.  
 
Under 2000-talet har arkeologen Bernt-Ove Viklund anordnat inventeringskurser i Fredrika 
socken. Kurserna genomförs i samarbete med Vuxenskolan och syftet är att dokumentera det 
samiska kulturlandskapet bl. a. genom att eftersöka lappskattelandsrösen. År 2005 upptäcktes 
det s.k. rosenkvartslandet, som är en verkstadsplats från stenåldern där främst rosenkvarts har 
bearbetats (Viklund 2005). Platsen ligger vid Betsarsjöarna norr om Fredrika. Dessa 
inventeringskurser har inte berört de aktuella inventeringsområdena, med har visat att det finns 
en mängd okända fornlämningar i Fredrika socken. 
 
Vid en särskild arkeologisk utredning genomförd av Västerbottens museum år 2008 
registrerades två fångstgropar ca 20 k m NÖ om utredningsområdet (Granholm och Smeds 
2008). Dessa har bedömts som fasta fornlämningar och befinner sig ca 450 m.ö.h. (FMIS, nr 
243 och nr 244 i Fredrika socken). Vid samma arkeologiska utredning registrerades tre sentida 
kulturlämningar inom ett 4,8 x 3,5 km stort område inom vilket Vindkompaniet AB planerade 
vindkraftverk (Stor-Rotliden i Fredrika socken, Åsele kommun). Dessa har inte bedömts som 
fasta fornlämningar (FMIS, nr 240, 241 och 242 i Fredrika socken).  

Historiska kartor och litteratur 
Historiska kartor 
Lappskattelanden inom Ångermanna lappmark finns beskrivna i text och det har gjorts försök 
att rekonstruera dessa (Norstedt 2007). Området för den planerade kraftledningen mellan 
Baksjöberg och Kalvkullen löper genom tre av de dåvarande skattelanden Lögdträsklandet, 
Viskalandet samt Käringträsklandet (se fig. 8). 
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Fig. 8. Karta över rekonstruerade lappskatteland som berör utredningsområdet (beskuren). 
 

På Generalstabskartan från 1920 löper den planerade kraftledningen över de stigar till Orrberg 
och Baksjöberg som numera utgörs av vägar samt över den gamla vägsträckningen i NV delen 
av Lögdasjön. På Generalstabskartan finns ett flertal stigar markerade från byn Råberg som 
löper till byn Fjälltuna, Fäbodliden mot S. Gravsjö samt över Kvällsberget mot Gigån (se fig. 
9).  

 
Fig. 9. Generalstabskartan över den planderade kraftledningen i lila färg. De äldre stigarna har  
markerats med gul färg. 
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Litteratur 
Boken ”Historisk glimtar från Fredrika” av Märta-Lisa Eriksson & Anna-Greta Karlsson är en 
publicering av pastorsdiakonen Frans Forsgrens efterlämnade manuskript. Här finns bl. a. en 
kort beskrivning över lappskattelanden samt en redogörelse för de äldsta nybyggena och vilka 
som insynade dessa. 
 
”Boken om Viska” är ett resultat av Vuxenskolans studiecirkel Bygd i förvandling. I den finns 
beskrivningar om fäbodar, skogsarbete samt ett utdrag ut J. W. Zetterstedts resa genom Ume 
lappmark 1832. 
 
I Christer Westerdahls bok ”Sydsamer från Bottenviken till Atlanten” beskrivs främst sydsamer 
i dåvarande Ångermanna lappmark och här finns uppgifter om flyttvägar under olika perioder. 
Här finns även äldre kartmaterial om lappskatteland i nuvarande Fredrika socken samt förslag 
till rekonstruktioner av deras gränser. 
 
I boken Landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark gör 
författarna ett försök att rekonstruera lappskattelanden i Åsele lappmark år 1680 i samband 
med studier av Lappmarksgränsen (Norstedt 2007). 
 
Kulturhistoriska indikationer utifrån materialgenomgång 
 
För området kring den planerade kraftledningen kan fem indikationer identifieras utifrån 
underlagsmaterialet: 
 
1: I dag finns inga flottningslämningar registrerade vid Lögdeälvens utlopp i Lögdasjön. Med 
tanke på att vattendraget utgjort flottled under lång tid och att omfattande byggnationer syns i 
LiDAR-data kan man förvänta sig lämningar från flottningen här. 
 
2: Den planerade kraftledningen löper i utkanten av Lögda by och här kan det finnas 
husgrunder från äldre bebyggelse. Efter förändring av Kulturmiljölagen (KML) 2014 bedöms 
lämningar tillkomna före 1850 som Fornlämningar, vilket bl. a omfattar husgrunder. 
 
3: På den åsrygg som löper söder om Gravsjön finns i dag tre fångstgropar registrerade (RAÄ 
nr Fredrika 23:1 & 2 samt 28:1). Fångstgropar kallades tidigare ibland för älggravar och sjön 
kan ha fått sitt namn efter fångstgroparna. I förlängningen på åsryggen söder om Gravsjön kan 
det finnas ytterligare oregistrerade fångstgropar där den planerade kraftledningen skall 
förläggas. 
 
4: I södra änden av den planerade kraftledningen syns bebyggelse på flygfoto från 1960-talet 
samt på ekonomiska kartan från 1958-59. På platsen finns ingen bebyggelse på 
Geralstabskartan från 1908-10. 
 
5: Därutöver finns ett flertal stigar som är markerade på Generalstabskartan i området för den 
planerade kraftledningen.  
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Fig. 10. Karta med de olika indikationerna markerade med mörklila samt de stiga som finns på 
Generalstabskartan markerade med gul färg. 

Behov av inventeringar/arkeologiska utredningar  
Erfarenheter från Fornminnesinventeringen och inventeringar genomförda inom Skog & 
Historia har visat att fångstgropar ofta påträffas i sadellägen mellan höjdryggar och att 
boplatser från stenåldern ofta är belägna vid mindre sjöar och vattendrag. Lämningar efter 
utmarksnäringar i form av fäbodar, skogshuggarkojor, tjärdalar och kolbottnar kan finnas i de 
flesta skogsområden. Lämningar som ofta är belägna i höjdlägen är främst gränsmarkeringar 
och till viss grad samiska gravar och offerplatser samt hällmålningar. 
 
De platser som identifierats i underlagsmaterialet bör besiktas i fält genom en arkeologisk 
utredning. 
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