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I 
 

 
Sammanfattning 
 

 
Forn- och kulturlämningar är historiska spår från våra förfäder och som till 
stor del återfinns i våra skogar. Skogsbrukets framfart har visat sig ha en stor 
negativ påverkan på lämningarna. SCA, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
andra skogliga bolag har år 2020 satt upp en nollvision, inga forn- och 
kulturlämningar ska skadas. För att uppnå detta behöver skogsbruket hitta 
nya metoder för att söka ut och identifiera lämningar.  
 
I denna studie utfördes en analys av skuggad terrängmodell och historiska 
kartor för att undersöka om det är möjligt att identifiera forn- och 
kulturlämningar i skogsmark. Efter analysen utfördes en fältinventering för 
att fastställa om de tolkade lämningarna var verkliga lämningar och vilka 
lämningstyper det i så fall var. Studien avgränsades till trakter i 
Västernorrland och till lämningstyperna; fångstgrop, kolbotten, tjärdal, röse, 
stenmur, stig och husgrund.  
 
Resultatet visar att det är möjligt att identifiera forn- och kulturlämningar 
med hjälp av skuggad terrängmodell och historiska kartor. 8 av de tolkade 
lämningarna identifierades som verkliga lämningar. I historiska kartor 
tolkades och identifierades 2 lämningar, varav en även var identifierade i 
skuggad terrängmodell. Slutsatsen blev att enbart använda sig av skuggad 
terrängmodell för identifiering av forn- och kulturlämningar bedömdes vara 
en osäker metod i sig, men som komplement till andra data kan det vara en 
hjälp för att identifiera lämningar. 
 
 
Nyckelord: fornlämningar, kulturlämningar, skuggade terrängmodeller, 
historiska kartor. 
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Abstract 

 

Forestry has major negative effect with damage on cultural heritage in forest 
land. To avoid this, forestry needs to find new methods to search for and 
identify remains. In this study it was examined if shaded terrain models and 
historical maps could be used to identify ancient and cultural heritage in 
forest land. A field inventory was conducted to compare the cultural heritage 
objects identified in the digital maps with those found in the forest. 

The result showed that it is possible to identify ancient and cultural heritage 
using shaded terrain models and historical maps. 8 of the identified objects 
were also identified in field as real remnants. In historical maps, two remains 
were interpreted and identified, one of which was also identified in shaded 
terrain model. The conclusion was that shaded terrain model is an uncertain 
method to use, but together with other data it can be helpful to find cultural 
heritage. 

 

Keywords: cultural heritage, shaded terrain models, historical maps. 
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          Förord 
 

Detta examensarbete har utförts som en del av Skogskandidatprogrammet vid 
Linnéuniversitetet och på uppdrag av SCA Skog AB. Studien har utförts under 
hösten 2017 och våren 2018 och hade inte varit möjlig att genomföra utan den 
hjälp jag har fått under arbetets gång! 

  
Tack till Anna Cabrajic, min handledare på SCA Skog AB, för din tid och dina 
idéer som gav mig grunden till detta examensarbete. 

 
Tack till Anna Marntell på Skogsstyrelsen, Pia Nyqvist på Länsstyrelsen 
Västernorrland och David Loeffler på Länsmuseet Västernorrland för den tid ni 
har tagit er till att hjälpa mig att analysera trakterna i skuggad terrängmodell, 
historiska kartor och med fältinventering. 

 
Tack till Erika Olofsson, min handledare på Linnéuniversitetet för dina idéer och 
ditt engagemang som du har lagt ned på att hjälpa mig att utforma mitt arbete. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Forn- och kulturlämningar 

Forn- och kulturlämningar är historiska spår av mänsklig aktivitet och en 
stor andel av dessa lämningar återfinns i våra skogar. För att en lämning ska 
kallas för fornlämning ska lämningen ha tillkommit före 1850. Den ska vara 
varaktigt övergiven och ha tillkommit genom äldre tiders bruk. 
Fångstgropar, resta stenar, boplatser, färdvägar, gravfält och samlingsplatser 
är några exempel på förekommande fornlämningar. 

En kulturhistorisk lämning ska uppfylla samma kriterier som en 
fornlämning, men har tillkommit efter 1850. Kolbotten, kolarkoja, fäbod, 
stenröse, fäbodstigar är några exempel på förekommande kulturhistoriska 
lämningar. 

Varje fornminne har en skyddszon, ett så kallat fornlämningsområde, vars 
syfte är att skydda delar av lämningen som med tiden kan ha kommit en bit 
ifrån den ursprungliga platsen. Storleken på skyddszonen kring lämningen 
bestäms av länsstyrelsen och kan variera mellan olika län och vilken typ av 
lämning det är (Willén, E., Mohtashami, S., 2017). 

 
1.2 Lagar 

En fornlämning är skyddad av Kulturmiljölagen. Lämningen får inte rubbas, 
tas bort, grävas ut, täckas över eller bebyggas, planteras över eller på annat 
sätt ändras eller skadas utan ett tillstånd från länsstyrelsen. Ett sådant 
tillstånd kan endast lämnas ut ifall det medför ett hinder eller olägenhet som 
inte står i rimligt i förhållande till fornlämningens betydelse. Om en 
arkeologisk förundersökning behöver utföras innan tillståndet ges bekostas 
den av företaget som har tänkt påverka fornlämningen. Detta gäller inte om 
fornlämningen tidigare var okänd. Om företaget av oaktsamhet eller 
uppsåtligen skadar en fornlämning kan det dömas till böter eller som högst 
sex månaders fängelse. Om gärningen utförts vanemässigt eller medfört en 
omfattande förstörelse av ett fornminne kan domen bli upp till fyra års 
fängelse (SFS 1988:950).  

En kulturlämning är skyddad av skogsvårdslagen och ska visas den hänsyn 
som beskrivs i 30 §. Där står bland annat att ”vid all skötsel av skog ska 
skador i och invid[…] kulturmiljöer och kulturlämningar i skogen 
förhindras eller begränsas” (SKSFS 2015:2). 
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1.3 Register 

För att undvika skador på forn- och kulturlämningar finns det register över 
registrerade lämningar att använda sig av. Det finns ett fornminnesregister 
(FMIS) som Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar över 
(Riksantikvarieämbetet, 2014). En fornlämning registreras i FMIS genom att 
den upptäcks och identifieras av en arkeolog. Därefter registreras den av 
länsstyrelsen. Ett annat register är Skog och historia, som är uppfört vid ett 
samarbete mellan RAÄ och Skogsstyrelsen som pågick under ett antal år 
(Riksantikvarieämbetet, 2018). Skog och historia ansvarar Skogsstyrelsen 
för och registret innehåller främst kulturlämningar i skogsmark. 

Register som är tillgängliga och kan användas av skogsbolagen är till stor 
hjälp för att minska risken för att förstöra forn- och kulturlämningar vid 
skogsvårdsåtgärder. Men det finns brister i registren. En brist är att det finns 
ett stort mörkertal av lämningar som inte är registrerade. En annan brist är 
att den geografiska lägesnoggrannheten inte är tillräckligt bra för de 
lämningar som är registrerade. Det kan skilja ett tiotal meter mellan en 
registrerad lämning i ett GIS och lämningens verkliga lokalitet i fält (Willén, 
E., Mohtashami, S., 2017). 

 
1.4 Identifiering av forn- och kulturlämningar 
 
1.4.1 Arkeologisk bedömning i fält 

För att identifiera forn- och kulturlämningar vid en arkeologisk inventering i 
fält krävs ett tränat öga som kan urskilja de onaturliga formationer som 
lämningarna gömmer i naturen. Vanliga lämningstyper i Västernorrland är 
kolbotten, fångstgrop, kulturstig, tjärdal, husgrund och stenröse 
(Riksantikvarieämbetet, 2018).  

Kolbotten: En kolbotten känns igen som en rund, kvadratisk eller 
rektangulär förhöjning i marken som består av främst kolningsrester från 
milan. Storleken kan variera mellan 5 och 25 meter från ytterkant till 
ytterkant. Ofta finns det en kolarkoja i anslutning till anläggningen där 
kolaren bodde. Den känns igen som en stor sten eller en stenhög. I en 
kolbotten framställdes kol som var en viktig energikälla för industrin. 

Fångstgrop: En fångstgrop känns igen som en utgrävd grop i marken. 
Storleken kan variera mellan 5 och 10 meter i diameter och vanligtvis är den 
0,5 – 2 meter djup. Ett fångstgropsystem är ett flertal gropar som ligger i en 
kedja. En fångstgrop användes till att fånga djur, framförallt älg, men även 
varg och björn.  

Kulturstig: En kulturstig är en äldre stig eller fäbodväg som människor 
transporterade sig på förr i tiden. Ofta leder stigen till en kyrka, en fäbod 
eller ett samhälle. Många av kulturstigarna än i dag. 
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Tjärdal: En tjärdal är en ränna/dike i marken som leder ifrån en höjd ner 
mot ett vattendrag. I tjärdalen utvanns tjära.  

Husgrund: Husgrunder är de rester av sten som finns kvar av äldre enstaka 
bebyggelser. Husgrunderna är rektangulära till formen och har vanligtvis 
tjänat som grund för en fäbod, en sommarladugård, ett uthus eller en 
fiskarkoja.  

Röse: Ett stenröse känns igen som en hög av stenar. Ett sentida röse är mer 
toppigt medan ett äldre har slätats ut med tidens gång. Rösen finns av olika 
anledningar. Tillexempel var gravrösets funktion att hedra en begravd, 
odlingsrösen är samlingar av stenar som var i vägen för slåttern och ett 
gränsröse fanns till för att markera gränsen mellan olika skiften 
(Riksantikvarieämbetet, 2014). 

 
1.4.2 Digitala höjdmodeller 

Laserskanningens syfte för skogsbruket har primärt varit att skatta olika 
beståndsvariabler och att göra beståndsindelningar (Unander, A-k., 
Claesson, S., 2016). Med de utifrån laserskanningens upprättade digitala 
höjdmodellerna har också visat sig användbara genom att bl.a. forn- och 
kulturlämningar kan identifieras (Länsstyrelsen, 2018).  

De digitala höjdmodellerna från laserskanningen, och som tillhandahålls av 
Lantmäteriet, har en upplösning på 2 × 2 m (figur 1). Utifrån de digitala 
höjdmodellerna kan i sin tur andra typer av kartor skapas i ett GIS; 
exempelvis markfuktighetskartor och skuggade terrängmodeller. När en 
skuggad terrängmodell skapas i ett GIS tillförs genom olika inställningar i 
datorprogrammet artificiellt ljus från olika vinklar vilket gör att höjningar 
och sänkningar i marken framträder (Lantmäteriet, 2018a) (figur 3) (ortofoto 
över samma område i figur 2). Olika typer av forn- och kulturlämningar ger 
då olika skuggningar i den skuggade terrängmodellen. En stig ger en 
långsmal avbildning, en fångstgrop ger en mörk punktliknande avbildning, 
en kolbotten syns genom att vallen runtomkring avger en skuggad 
cirkelform, stenrösen ser ut som små koner och en husgrund ger en 
rektangulärt formad skuggning (Nyqvist, 2017). 

Skogforsk (2017) studerade två områden, som tidigare inventerats i fält, och 
jämförde de i fält identifierade lämningarna med dem man kunde hitta 
genom analys av skuggade terrängmodeller. Det visade sig att vissa 
varianter (ljusinställningar och upplösningar) av de skuggade 
terrängmodellerna var användbara för att söka ut vissa typer av lämningar. 
Vissa lämningstyper, såsom blästerbruk, gick inte finna oavsett modell med 
anledning av att de inte ger någon markpåverkan. Flest lämningar upptäcktes 
genom modellerna hillshade (1 meters upplösning) och multiple hillshade (1 
meters upplösning) (Willén, E., Mohtashami, S. 2017).  
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Figur 1. Digital höjdmodell, GSD-Höjddata, 
grid 2+. Källa: Lantmäteriet (2018a). Höjd över  
havet visualiserad i QGIS Desktop. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Ortofoto över Skälsjöändan.  
Källa Riksantikvarieämbetet, fornminnesregistret 
(2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Skuggad terrängmodell (2 × 2 m) skapad 
Utifrån digital höjdmodell från laserskanning.  
Riksantikvarieämbetet, fornminnesregistret  
(2018). 
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Skuggade terrängmodeller har använts i Rumänien i ett projekt utfört av 
rumänska institutet för arkeologi och historia, med syftet att identifiera och 
lokalisera kulturhistoriska lämningar med ett positivt resultat. Dem menar att 
skuggade terrängmodeller kan vara till hjälp för att bredda kunskapen om 
skogens historia och vara ett bidrag till att ett större samarbete mellan 
skogsbruket och arkeologer bildas (Roman, A. 2017). 

 
1.4.3 Historiska kartor 

Historiska kartor visar hur Sverige såg ut forna tider. På Lantmäteriets söktjänst 
historiska kartor (Lantmäteriet, 2018b) kan kartor så långt tillbaka som 1629 
studeras. Det finns olika typer av kartmaterial. En sockenkarta kan vara lite 
otydlig, men ge en bra uppfattning om var det till exempel funnits fäbodar, 
åkermark och gamla färdvägar. Generalstabskartan har ofta en dålig upplösning 
och kan därför vara svår att tyda, men stigar och färdvägar kan påvisas. Den 
kanske mest användbara kartan är den ekonomiska kartan som uppfördes mellan 
1935 och 1978. Det är en registerkarta med översikt av fastigheter, 
registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomter, trädgårdar, åkermark, dikning 
och brukningsvägar. Även Riksantikvarieämbetets fältinventering av fornminnen 
är registrerad i den ekonomiska kartan (Lantmäteriet, 2018b). 

 
1.5 Problematisering 

Skogsstyrelsens rapport (Unander, A-k., et al, 2016) visar att skogsbruket 
fortfarande har en stor negativ påverkan på forn- och kulturlämningar. Resultatet 
visar att 22 % av lämningarna är påverkade, 10 % skadade och 11 % har en grov 
skada efter att avverkning och skogsvårdsåtgärder utförts. Den skogsvårdsåtgärd 
som påverkar mest är markberedning genom att den har störst markpåverkan 
(Skogsstyrelsen, 2016).  

SCA har under 2017 gjort en egen uppföljning av skador på forn- och 
kulturlämningar på trakter som är markberedda. Även denna uppföljning visar att 
markberedning är den skogsvårdsåtgärd som har störst skadepåverkan. Av totalt 
1 083 lämningar, 881 kända (internt och externt) och 201 okända, var ca 8 % av 
de kända lämningarna och 50 % av de okända lämningarna skadade (Cabrajic, 
2018) 

Trots att de skogliga bolagen har kännedom om att det blir skador på lämningar 
minskar inte skadorna i den takt som vore önskvärt. SCA har tillsammans med 
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och andra skogliga bolag upprättat en nollvision år 
2020 då inga skador på forn- och kulturlämningar ska förekomma (Cabrajic, 
2018). För att uppnå detta behöver skogsbruket hitta nya metoder för att 
lokalisera och identifiera lämningar 
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1.6 Syfte och mål 
 
Studiens syfte var att utvärdera skuggade terrängmodeller och historiska kartor 
som underlag för att identifiera forn- och kulturlämningar inför kommande 
skogsbruksåtgärder. Detta för att minska risken att orsaka skador på lämningar. 
Följande frågeställningar avsågs besvaras: 

• Hur säker är användningen av skuggade terrängmodeller för 
identifiering av forn- och kulturlämningar? 
 

• Är det möjligt att identifiera ytterligare forn- och kulturlämningar 
med historiska kartor än dem redan identifierade i skuggade 
terrängmodeller? 

 
 
1.7 Avgränsningar 
 

Studien avgränsades geografiskt till Västernorrlands län. Den avgränsades till att 
undersöka följande typer av forn och kulturlämningar: fångstgrop, kolbotten, 
tjärdal, röse, stenmur, stig och husgrund då dessa typer av lämningar är 
vanligast förekommande i Västernorrland och dessutom möjliga att upptäcka i 
skuggade terrängmodeller. Vad gäller utvärdering av historiska kartor 
avgränsades den till Lantmäteriets databas historiska kartor, generalstabskartan, 
sockenkartan och ekonomiska kartan. Vad gäller utvärdering av de skuggade 
terrängmodellerna avgränsades den till upplösningen 2 × 2 meter och en 
ljusinställning. 
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2. Material och metod 
 
 
2.1 Metodik 
 

Studien genomfördes som en explorativ jämförelsestudie. Först identifierades 
forn- och kulturlämningar av typen fångstgrop, kolbotten, husgrund, röse, 
stig och tjärdal på utvalda trakter i Västernorrlands län i skuggad 
terrängmodell och i historiska kartor. Därefter utfördes en fältinventering av 
de identifierade lämningarna för att kontrollera om det var verkliga 
lämningar och då också identifiera vilka lämningstyper det i så fall var. 
Lämningarna som identifierades genom kartanalyserna jämfördes med 
lämningarna som identifierats vid fältinventeringen, vilket resulterade i antal 
korrekt identifierade vad gäller antal och typ av lämning. 

 
2.2  Urval av och beskrivning av trakter 

 
Sex stycken trakter planerade för drivning, men ännu inte avverkade, med 
registrerade lämningar av varierande typ söktes ut i GIS-programmet ArcGIS 
augusti 2017. Kriterierna för trakterna var att de skulle vara mellan 5 och 15 
hektar och att registrerade lämningar (antingen externt genom FMIS eller 
internt genom SCA:s egna register) skulle vara av typerna: fångstgrop, 
kolbotten, tjärdal, röse, stenmur och husgrund. Flera lämningar fick finnas på 
samma trakt. Trakterna skulle ligga inom rimligt avstånd från väg för att 
underlätta fältinventeringen för arkeologen. 

 
Ett kluster om tre trakter söktes ut i området kring Stöde (figur 4). Området 
har delvis inventerats tidigare och inventeringarna visade att det finns rikligt 
med lämningar i området. Ett kluster om tre trakter söktes ut runt Liden 
(figur 4). Då detta område varit befolkat under en längre tid antogs att det 
fanns möjlighet att hitta lämningar med hjälp av historiska kartor i området. 

 
Samtliga trakter var av markstrukturen morän, terrängen varierade från flack 
till smått kuperad. Åldern på bestånden varierade mellan 32 och 132 år och 
trädslagen var gran eller tall (tabell 1). 
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Tabell 1. Trakternas storlek, markstruktur, terräng, ålder och trädslag. 

Trakt Areal 
(ha) 

Markstruktur Terräng Ålder Trädslag 

1. Rigåsen 13 Bitvis blockig 
morän 

Smått 
kuperad 

115 Gran 

2. Skälsjöändan 6 Sandig morän Flack 132 Tall 

3. Mjösjön 10 Blockig/stor-
blockig morän 

Smått 
kuperad 

32 Tall 

4. Gäddtjärn 5 Morän, inslag av 
stenblock 

Smått 
kuperad 

109 Tall 

5. Morrforstjärn 6 Morän, bitvis 
sumpigt 

Flack 76 Tall 

6. Roggsjön 7 Sandig morän Smått 
kuperad 

120 Tall 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Trakt 1,2 och 3 är klustret runt Liden. Trakt 4,5 och 6 är klustret runt Stöde. 
Sverigekartan från Lantmäteriet 2017 visualiserad i ArcGIS. 
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2.3 Analys av skuggad terrängmodell 
 
Varje trakt analyserades var och för sig i GIS-programmet ArcGIS oktober 2017. 
Som grund för den skuggade terrängmodellen var Lantmäteriets, utifrån 
laserskanning framställda digitala höjdmodellen (GSD-Höjddata, grid 2+) med 
upplösningen 2 × 2 meter.  De skuggade terrängmodellerna tillhandahölls av 
Skogsstyrelsen och hade också de en upplösning på 2 × 2 meter. Endast skiktet 
med skuggad terrängmodell var påslaget i ArcGIS för att inte ledtrådar från 
andra skikt skulle kunna avslöja vart registrerade lämningar var lokaliserade. 
Utifrån de olika skuggningarna i respektive bild bedömdes om det var en 
lämning eller ej och vilken typ av lämning det var (figur 5). De troliga 
lämningarna markerades med en informationspunkt i ArcGIS om vilken typ av 
lämning det var och lämningens lokalitet för att sedan kunna inventera området i 
fält. Informationspunkterna sparades i en separat shapefil i ArcGIS. 
 

 
Figur 5. Trakt Skälsjöändan, två fångstgropar  
identifierade i skuggad terrängmodell. 

 
 
 
2.4 Analys av historiska kartor 
 
Kartor hämtades från Lantmäteriets karttjänst historiska kartor. De karttyper 
som användes i studien var den ekonomiska kartan, sammandragskarta över 
socken och generalstabskartan. Utbudet av kartmaterial varierade mellan de 
analyserade trakterna (tabell 2). 
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Tabell 2. Analyserat kartmaterial (generalstabskartan, sockenkartan och den ekonomiska kartan) 
per trakt. Kart namn och årtal för när kartan upprättades. 
 
 Generalstabskartan 

(namn, årtal) 
Sockenkarta 
(namn, årtal) 

Ekonomiska kartan 
(namn, årtal) 

Rigåsen - Avvittring Lidens 
socken, 22-LID-146 

 1868 
Indals-lidens socken 

Indals-lidens sn 
1859 

Rigåsen J133-18H3c67 
1965 

Skälsjöändan - - Stor-skälsjön J133-
18H2b67 

 1965 
Mjösjön - - Kalkmyrberget J133-

18H0d67 
1965 

Gäddtjärn - - Bodbodarna J133-
17G6g68 

 1966 
Morrforstjärn Sundsvall J242-79-1 

1901 
 Torpshammar J133-

17G5f68 
1966 

Roggsjön Sundsvall J242-79-1 
1901 

 Kälen J133-17G4e68, 
1966 

 
 
Varje trakt studerades var för sig under oktober 2017. För orientering i de 
historiska kartorna utsågs tydliga referenspunkter, exempelvis en sjö (figur 6 och 
7), ut i närheten av varje utvald trakt i ArcGIS. Denna referenspunkt användes 
sedan för orientering i de historiska kartorna. Rektifiering av kartorna bedömdes 
inte ge ett mer noggrant resultat. Troliga lämningar markerades ut med en 
informationspunkt i ArcGIS och sparades i samma separata shapefil som de 
lämningar som identifierats i den skuggade terrängmodellen. 
 

 
Figur 6. Ekonomiska kartan över Rigåsen ifrån 1965. 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=92&sd_base=lm22&sd_ktun=0004fsz4&mdat=20170104105319242873
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=31&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5833302d313a32
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=31&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5833302d313a32
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31384833633637&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31384832623637&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31384832623637&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31384830643637&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31384830643637&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31374736673638&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31374736673638&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3234322d37392d31&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31374735663638&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31374735663638&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3234322d37392d31&archive=RAK
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31374734653638&archive=RAK
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Figur 7. Rigåsen, sammandragskarta över Indal-Lidens socken ifrån 1859. 

 
 
2.5 Fältinventering 

 
När analyser av skuggade terrängmodeller och historiska kartor var färdigställda 
skickades alla informationspunkter med troliga lämningar samt kartmaterial över 
trakternas positionering till arkeolog David Loeffler, Länsmuseet Västernorrland. 
David lagrade punkterna i sin fältdator för att kunna lokalisera lämningarna ute i 
fält. Alla informationspunkter besöktes av David i fält 6–8 november 2017 (figur 
8). I fält bedömdes om lämningen var en verklig lämning, och vilken typ av 
lämning det i så fall var. Om det inte var en verklig lämning noterades 
anledningen till markförändring. Noteringar om varje objekt utfördes. 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Trakt Skälsjöändan, informationspunkt som i fält bedömdes  
vara en fångstgrop. Foto: Angelica Saur 20 
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2.6 Sammanställning av data   
 
För varje trakt sammanställdes de i skuggad terrängmodell och historiska kartor 
identifierade forn- och kulturlämningarna, de noteringar som utförts vid 
fältinventeringen samt alla registrerade forn- och kulturlämningar. De 
identifierade lämningarna i kartorna jämfördes mot de fältinventerade i antal och 
i lämningstyp för att avgöra hur många av de identifierade lämningarna i 
skuggad terrängmodell och historiska kartor som var rätt tolkade totalt. 
 
Lämningarna sammanställdes fördelat på vilken trakt dem var lokaliserade på, 
vilken typ av lämning det var, om den var identifierade i skuggad terrängmodell 
eller historiska kartor och om dem fanns med i FMIS eller SCA:s register över 
forn- och kulturlämningar. 
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3. Resultat 
 
3.1 Skuggad terrängmodell  
 
Genom analys av skuggad terrängmodell identifierades på de sex trakterna totalt 
32 stycken lämningar som antogs vara någon typ av forn- eller kulturlämning 
(tabell 3). 
 
Tabell 3. Identifierade lämningar i skuggad terrängmodell och historiska kartor jämfört med 
verkliga lämningar i fält och registrerade lämningar i FMIS och SCA:s register. 

Trakt Skuggad 
terrängmodell 

Historiska 
kartor 

Fält Registrerad lämning 

Rigåsen Husgrund - - - 

 Fångstgrop - - - 
 Fångstgrop - - - 
 Stig Stig Stig Registrerad stig 
 Kolbotten - - - 
 Kolbotten - - - 
 Odlingsrösen - Odlingsrösen Registrerade rösen 
 Stig  - Bäck - 
Skälsjöändan Kolbotten - - - 
 Fångstgrop - Fångstgrop Registrerad fångstgrop 
 Fångstgrop - Täktgrop - 
 Fångstgrop - Fångstgrop Registrerad fångstgrop 
 Fångstgrop - Fångstgrop Registrerad fångstgrop 
Mjösjön Fångstgrop - Rotvälta - 
 Fångstgrop - Rotvälta - 
 Fångstgrop  - Rotvälta - 
 Fångstgrop - Rotvälta - 
 Fångstgrop - Rotvälta - 
 Kolbotten - - - 
Gäddtjärn Fångstgrop - - - 
 Kolbotten - - - 
 Kolbotten - - - 
 - Fångstgrop - Registrerad fångstgrop 
Morrforstjärn Kolbotten - - - 
 Kolbotten - - - 
 Kolbotten - - - 
 Kolbotten - Torp Registrerad torplämning 
 Kolbotten - Torp Registrerad torplämning 
 Fångstgrop - Kolbotten +  kojruin Registrerad kolbotten och kojruin 

Roggsjön Fångstgrop - Täktgrop - 
 Kolbotten - - - 
 Kolbotten - - - 
 Odlingsröse - - - 
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Av de 32 identifierade lämningarna i skuggad terrängmodell visade sig åtta 
stycken vara verkliga lämningar vid fältinventeringen; en stig, ett område med 
odlingsrösen, 3 stycken fångstgropar, två torparlämningar och en kolbotten med 
tillhörande kojruin. Fem stycken av dessa var rätt tolkade i lämningstyp, en stig, 
ett område med odlingsrösen och tre fångstgropar. Vad gäller övriga tre 
identifierades två kolbottnar i skuggad terrängmodell som torparlämningar vid 
fältinventeringen och en fångstgrop identifierades som en kolbotten med 
tillhörande kojruin (tabell 3). 

 
De identifierade lämningarna i skuggad terrängmodell som inte var verkliga 
lämningar visade sig vara naturliga förändringar i marken, några av dem var 
större tydliga markförändringar. En tolkad stig i skuggad terrängmodell  
identifierades som en bäck i fält, fem stycken tolkade fångstgropar var hålrum i 
marken efter rotvältor, resten var av mindre naturliga variationer i markskiktet. 
Två identifierade lämningar visade sig vara påverkan av mänsklig aktivitet på 
senare år, två identifierade fångstgropar var i självaverket två täktgropar (tabell 
3 och 4). 
 
Tabell 4. Sammanställning av de i skuggad terrängmodell identifierade lämningarna. Fördelat 
på lämningstyp, samt rätt och fel tolkade (antal och andel). 
 

 
Lämningstyp 

Rätt tolkad  
(antal, %)  

Fel tolkade  
(antal, %) 

Summa, 
antal 

Fångstgrop 3 (21)          11 (79)         14 
Kolbotten -            13 (100)         13 

Stig 1 (50)            1 (50)           2 
Odlingsröse 1 (50)            1 (50)           2 
Husgrund -             1 (100)           1 

Tjärdal - - - 
Summa, antal 5 (16) 27 (84) 32 (100) 

    
 
Sett till markstruktur och terräng identifierades flest lämningar där terrängen var 
flack och markstrukturen var sandig morän. Ett undantag var Rigåsen där två 
lämningar identifierades rätt och marken smått kuperad och markstrukturen 
bitvis blockig morän. I Mjösjön och Gäddtjärn, där markstrukturen var av mer 
blockig moränkaraktär och terrängen smått kuperad identifierades inga 
lämningar rätt. Inte heller i Roggsjön identifierades några lämningar rätt (tabell5). 
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Tabell 5. Trakternas markstruktur och terräng. Identifierade lämningar i skuggad terrängmodell 
fördelat på rätt och fel tolkade (antal och andel). 

 
 
 
3.2 Historiska kartor 

 
Genom analys av de historiska kartorna över trakterna identifierades två stycken 
lämningar som tolkades som forn- och kulturlämningar (tabell 6) på två av 
trakterna. En stig (tabell 3), redan identifierad i skuggad terrängmodell, och en 
fångstgrop som inte tidigare identifierats i skuggad terrängmodell. Vid 
fältinventeringen bekräftades också att tolkad stig var en stig och via FMIS 
register över forn- och kulturlämningar bekräftades det att tolkad fångstgrop var 
en fångstgrop, då denna fångstgrop inte hade identifierats vid den tidpunkt 
fältinventeringen utfördes. 
 
 
Tabell 6. Identifierade lämningar i skuggad terrängmodell respektive historiska kartor. Fördelat 
på rätt lämningstyp, fel lämningstyp, ej lämning mänsklig aktivitet, ej lämning naturligt objekt.  
 
 Skuggad terrängmodell 

Antal (%) 
Historiska kartor 

Antal (%) 
Verklig lämning, rätt 
lämningstyp 

5 (15,6)      2 (100) 

Verklig lämning, fel 
lämningstyp 

                3 (9,3)                    0 

Ej lämning, mänsklig 
aktivitet 

                2 (6,2)                    0 

Ej lämning, naturligt 
objekt 

              22 (68,8)                    0 

Totalt 32 (100%) 2 (100 %) 

 Markstruktur Terräng Rätt tolkade 
antal (%) 

Fel tolkade, antal 
(%) 

Summa 

Rigåsen Bitvis blockig 
morän 

Smått 
kuperad 

2 (25) 6 (75) 8 

Skälsjöändan Sandig morän Flack 3 (60) 2 (40) 5 

Mjösjön Blockig/stor-
blockig morän 

Smått 
kuperad  

- 6 (100) 6 

Gäddtjärn Morän, inslag av 
stenblock 

Smått 
kuperad 

- 3 (100) 3 

Morrforstjärn Morän, bitvis 
sumpigt 

Flack 3 (50) 3 (50) 6 

Roggsjön Sandig morän Smått 
kuperad 

- 4 (100) 4 
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3.3 Registrerade lämningar 
 
På analyserade trakter fanns totalt 25 stycken registrerade lämningar internt 
(SCA:s register över forn- och kulturlämningar) och externt (FMIS). Åtta (33%) 
av dessa kunde identifieras med hjälp av skuggad terrängmodell. Två kunde 
identifieras med hjälp av historiska kartor (tabell 7). 
 
 
Tabell 7. Registrerade lämningar fördelat på trakt och lämningstyp. Inom parentes identifierade 
lämningar i skuggad terrängmodell och historiska kartor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rigåsen 
 

Skälsjöändan Mjösjön Gäddtjärn Morrforstjärn Roggsjön Totalt 

Fångstgrop - 5 (3) - 4 (1) - - 9 (4) 
Kolbotten - - - 1 (0) 8 (1) 2 (0) 11 (1) 
Stig 1 (1) - - - - - 1 (1) 
Röse 1 (1) - - - - - 1 (1) 
Husgrund - - 1 (0) - 2 (2) - 3 (2) 
Tjärdal - - - - - - - 
Totalt 2 (2) 5 (3) 1 (0) 5 (1) 10 (3) 2 (0) 25 (9) 
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4. Diskussion  
 

 
4.1 Skuggade terrängmodeller 
 
Av de 32 identifierade lämningarna i skuggad terrängmodell visade sig 8 stycken 
vara verkliga lämningar (tabell 3). En stor andel av de objekt som identifierades i 
kartorna var alltså inte lämningar utan naturliga objekt eller objekt orsakade av 
mänskliga aktiviteter på senare tid. 
 
Stig, odlingsröse och fångstgrop var de lämningstyper som oftast var rätt tolkad i 
skuggad terrängmodell; 50 % av stigarna; 50 % av odlingsrösena och 21 % av 
fångstgroparna (tabell 4). En förklaring till detta är att dessa lämningstyper ger 
skuggningar som tydligare skiljer sig från omkringliggande naturliga 
förändringar. En stig sträcker sig ofta över ett större område och ger en avlång, 
smal skuggning. Om den misstas för en naturlig formation kan det troligtvis vara 
en bäck då den ger samma avlånga skuggning (tabell 3). Ett odlingsröse ger en 
toppig upphöjning med omkringliggande planmark och en fångstgrop visar sig 
som ett hålrum i marken (Nyqvist, 2017). 
 
Fångstgrop var den lämningstyp som var rätt tolkad flest gånger sett till antal 
(tabell 3). Av 14 tolkade gropar var tre stycken verkliga fångstgropar. En tolkad 
fångstgrop var en kolbotten, övriga fångstgropar var hålrum i marken som 
uppkommit igenom vindfällen (rotvältor) eller mänsklig påverkan på senare tid 
(täktgropar). Detta var inte möjligt att upptäcka vid kartanalysen, då en grop ser 
likadan ut i skuggad terrängmodell oavsett hur den har uppkommit. Identifieras 
en grop i ett område som har varit drabbat av storm kan det tänkas att gropen 
troligtvis utgör en rotvälta av ett vindfälle. Å andra sidan, fångstgropar ligger 
ofta i system som kan vara flera kilometrar långa (Nyqvist, 2017). Vid 
identifiering av en fångstgrop kan en kartanalys i skuggad terrängmodell vara en 
bra metod för att undersöka om det finns ytterligare fångstgropar i närområdet. 
Detta styrks av Skogforsk (2017), som menar att skuggad terrängmodell kan 
underlätta fältinventeringen i områden där det finns kända fångstgropsystem. 
 
Kolbotten var den lämningstyp som oftast var fel tolkad (tabell 4). Av tretton 
identifierade kolbottnar var alla fel tolkade. Två tolkade kolbottnar visade sig 
vara torparlämningar och resterande var mindre naturliga förekomster i 
markskiktet. Att kolbottnar är svåridentifierade i skuggad terrängmodell kan bero 
på att markytan under vegetationsskiktet har naturliga ojämnheter och 
formationer som kan tolkas som en kolbotten. Det är möjligt att lämningstypen 
kolbotten hade kunnat tolkats med bättre säkerhet i någon av de terrängmodeller 
som användes i Skogforsk (2017) då dessa modeller hade en högre upplösning (1 
× 1 meter) jämfört med vad som användes i denna undersökning (2 × 2 meter). 
En högre noggrannhet kan behövas vid identifiering av kolbottnar då dessa inte 
ger lika distinkta skuggningar som exempelvis en fångstgrop. 
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I skuggad terrängmodell identifierades sex (av de åtta) rätt tolkade lämningarna 
på trakter där markstrukturen var av finkornig morän och terrängen var mindre 
kuperad, jämfört med de trakter med blockig struktur och kuperad terräng där 
endast två lämningar identifierades (tabell 6). Även Skogforsk (2017) 
identifierade flest lämningar på sedimentmarker då lämningarna urskilde sig 
tydligare på dem än vad de gjorde på mer blockiga marker. En anledning till 
detta kan vara att sedimentmarkens har en slätare struktur med färre naturliga 
störningar, som kan misstolkas som lämningar. En annan anledning till att flera 
lämningar identifieras på sedimentmarker kan vara att den är mer lättarbetad än 
en blockig morän, människorna föredrog helt enkelt att gräva, tillexempel en 
fångstgrop, i en sedimentmark. 

 

4.2 Historiska kartor 
 

Genom analys av de historiska kartorna upptäcktes två lämningar (tabell 5). På 
trakt Rigåsen fanns en stig i båda sockenkartorna från 1800-talet och i den 
ekonomiska kartan från 1965. Stigen identifierades även i den skuggade 
terrängmodellen och var registrerad i FMIS. På trakt Gäddtjärn fanns en 
fångstgrop markerad i den ekonomiska kartan från 1966. Även den var 
registrerad i FMIS, men upptäcktes inte i den skuggade terrängmodellen. Detta 
visar att det är möjligt att, utöver skuggad terrängmodell, identifiera ytterligare 
lämningar med hjälp av historiska kartor. Antalet identifierade lämningar var 
dock många fler i skuggad terrängmodell än i historiska kartor. Att så få 
lämningar upptäcktes i de historiska kartorna kan bero på att lämningarna inte 
var registrerade av Riksantikvarieämbetet 1965–1966 då den ekonomiska kartan 
uppfördes över trakterna. 

Att använda sig av historiska kartor för att lokalisera lämningar inför planering 
av skogsbruksåtgärder kan vara användbart på vissa trakter. En trakt med ett 
utbrett kulturvärdesinnehåll med ytstora lämningar, till exempel ett område med 
fäbodar där husgrunderna kan vara svåra att upptäcka i fält, kan historiska kartor 
vara till hjälp för att identifiera hur många husgrunder som bör finnas i området. 
De vanligaste lämningstyperna; fångstgrop och kolbotten identifieras mer 
effektivt med hjälp av FMIS register som finns i ArcGIS vid förplaneringen. Då 
FMIS register innehåller Riksantikvarieämbetets inventering, som användes i 
den ekonomiska kartan, blir det ett onödigt jobb att använda sig av både 
historiska kartor och FMIS register. 

 

4.4 Registrerade lämningar 
 

Av de 25 registrerade lämningarna (FMIS och SCA:s register) identifierades 8 i 
skuggad terrängmodell och två i historiska kartor, totalt 9 (36%) (tabell 3 och 7). 
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Detta innebär att mer än en tredjedel av de registrerade lämningarna gick att 
identifiera med hjälp av skuggad terrängmodell och historiska kartor. Tänker 
man att dessa 25 registrerade lämningar varit lokaliserade i ett mindre inventerat 
område och dessa ej varit registrerade blir det mer tydligt att se att det finns 
möjlighet att upptäcka nya lämningar. 

I fält identifierades inga ytterligare lämningar än dem redan registrerade. Det 
visar på att området var väl inventerat sedan tidigare. Ingen total fältinventering 
utfördes, utan endast informationspunkterna och vägen mellan dessa punkter 
besöktes. 

Under studiens fältinventering utfördes ett sidoprojekt i digital inventering i 
skuggad terrängmodell. Syftet var att undersöka om skuggad terrängmodell var 
användbart vid lokalisering av lämningar, då skuggad terrängmodell visar en 
precis lokalitet igenom att skuggningen syns där lämningen är. Sju troliga 
lämningar med vaga positionsangivelser låg i ett tips-register (register över 
lämningar upptäckta av privatpersoner) Länsstyrelsen använder sig av. Syftet var 
att undersöka om man med hjälp av skuggad terrängmodell kunde lokalisera 
dessa sju lämningar och på så sätt minimera fälttiden. Detta utfördes med ett gott 
resultat, sex stycken av de sju forn- och kulturlämningarna identifierades under 
en relativt kort tid och kunde därmed registreras i FMIS. Tre fångstgropar, två 
kolbottnar och en kojgrund (Loeffler, 2018). Då en lämnings lokalitet i FMIS 
och SCA:s register kan skilja sig åt ett tiotal meter mot dess verkliga position, 
kan skuggad terrängmodell vara användbart vid lokalisering av lämningar. 

 

4.4 Metoddiskussion 
 
Studien avgränsades till Västernorrlandslän och lämningstyperna: fångstgrop, 
kolbotten, husgrund, stenröse, stig och tjärdal, då dessa lämningar är möjliga att 
identifiera i skuggad terrängmodell och vissa av dem i historiska kartor. Då hela 
Sverige i stort sett har samma kartunderlag i både skuggad terrängmodell och 
historiska kartor som i denna studie och dessa lämningstyper finns lokaliserade 
över landet, ger detta studien en god generaliserbarhet vid identifiering av dessa 
lämningstyper, om dem som utför den digitala kartanalysen har god erfarenhet 
inom digital inventering. I studien analyserades sex stycken trakter med en total 
areal på ca 50 ha (tabell 1). Om den som utför inventeringen har god erfarenhet 
av kartanalys och inte gör systematiska fel, borde en större analyserad areal ge 
en högre reliabilitet om det finns verkliga lämningar på trakterna. 50 hektar är 
inte en stor andel om man ser till hela Sverige skogsmark, men för att göra 
studien möjlig och ändå få ett mätbart resultat får det anses som tillräckligt. 
 
I denna studie användes endast skuggade terrängmodeller med upplösningen 2 × 
2 meter. Skogforsk (2017) använde sig av flera olika modeller med olika 
upplösningar och olika ljusinställningar. De kom fram till att hillshade 1 och 
multiple hillshade var de två mest användbara modellerna. Det hade varit 
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intressant att undersöka om fler lämningar hade kunnat identifieras eller tolkats 
rätt i någon av dessa modeller jämfört med den som användes i denna studie. 
 
I Skogforsk (2017) var det tre personer som utförde kartanalyserna. Det visade 
sig att den person som hade mest erfarenhet av detta också var den som 
upptäckte flest lämningar och den med minst erfarenhet hade betydligt färre 
träffar. I denna studie utfördes kartanalyserna av en person med relativt god 
erfarenhet. Det är möjligt att fler lämningar hade kunnat upptäckas om analyser 
utförts av ytterligare en person med mer erfarenhet. 
 
Utsökningen i databasen historiska kartor bedömdes i vissa fall vara osäker. En 
person med god vana inom analys av historiska kartor och god lokalkännedom 
har större chans att identifiera lämningar än en med mindre erfarenhet. I denna 
studie utfördes den digitala inventeringen av en person med god erfarenhet av 
analys i historiska kartor och relativt god lokalkännedom om det analyserade 
området. Om ytterligare en person med större lokal kännedom hade utfört 
ytterligare en analys är det möjligt att fler lämningar hade kunnat sökas ut. 
 
Lantmäteriet planerar att genomföra en ny laserskanning under våren 2018 
(Lantmäteriet, 2018c) med en högre punkttäthet än den som finns i dag. Detta 
kan ge ett bättre underlag i skuggade terrängmodeller med högre upplösning och 
lämningar skulle då med större säkerhet kunna tolkas och identifieras. Då det 
fortfarande finns ett stort antal ej registrerade lämningar i våra skogar som också 
kommer att brukas av skogsnäringen, kan detta vara en möjlighet att upptäcka 
flera lämningar som kan bevaras oskadade i framtiden.  
 
En tanke är att det borde vara möjligt att skapa en funktion i ArcGIS som kan 
identifiera vissa typer av lämningar i skuggad terrängmodell (beroende på 
skuggbildning) och därefter markera ut vart dessa troliga lämningar är 
lokaliserade. Kan man dessutom lägga till data om historiska kartor, ortsnamn 
och områden med troliga nyupptäckter i funktionen, skulle det kunna bli ett 
verktyg i att identifiera nya lämningar i framtiden. 

 
4.5 Slutsats 
 
Att enbart använda sig av skuggad terrängmodell för identifiering av forn- och 
kulturlämningar bedöms vara en osäker metod. Andra kartmaterial och 
bakgrundsdata bör också analyseras i en förplanering. 

Historiska kartor tillförde i denna studie ytterligare en lämning än vad som 
identifierats i skuggad terrängmodell. Denna lämning fanns registrerad i FMIS 
sedan tidigare. 

Om analyser i skuggade terrängmodeller och historiska kartor ska utföras bör 
dem som utför arbetet utbildas inom området. 
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