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Kulturmiljöinventering i Fulufjället

Ett mindre urval av lämningar och miljöer

Benedict Alexander

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nationalparkernas kulturhistoria och fornlämningar dokumenteras för att, bland annat, kunna etablera nya besöksplatser inom nationalparken och komplettera kända naturvärden med kulturvärden.Målet är inte att göra en heltäckande inventering, utan att identifiera objekt som kan vara intressanta ur besöksmålsutveckling och som ligger inom stråk som kan göras tillgängliga.Jag har här valt att visa upp ett mindre urval av de lämningar och miljöer i Fulufjällets nationalpark jag påträffade i somras.



• Nationalparkens yta
– 38500 hektar

− 385 kvadratkilometer

• Fältinventering genomfördes 
31 juli-31 augusti samt 31 maj.

• Prioriterat områden nära 
vandringsleder.

• Uppskattad inventerad yta: 
– 763 hektar (ca 2% av nationalparken)

− 7,63 kvadratkilometer

Presentatör
Presentationsanteckningar
(ej medräknat besök till Gudvarelov-tallen i Mörkret m.m)Ej medräknat den fotodokumentation praktikanter på Naturum gjort av ett antal gränsrösen.



Före inventering
6 kända registreringar i parken.
263 registreringar i Särna socken.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla 6 kända lämningarna inom nationalparken besöktes, likaså Gudvarelov-tallen utanför nationalparken.  Av dessa skedde det kompletteringar och justeringar på 6 av sju. 



497 registreringar i Särna socken

Efter inventering
233 lämningar registrerade i FMIS

• 49 fornlämningar
• 166 övriga kulturlämningar
• 16 Bevakningsobjekt
• 2 Ej kulturhistoriska 

lämningar

• 87 iakttagelser/platser
lades inte in i FMIS.

(FornMinnesInformationSystem,  
Fornlämningsregistret)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inventeringen visade ett landskap fullt av spår efter människans närvaro genom flera tusen år. Från stenålderns fiskare och jägare fram till moderna tiders besökare. För att kunna räknas som fornlämning måste en lämning uppfylla vissa kriterier, bland annat ha tillkommit före år 1850.Innan inventeringen påbörjades fanns det 263 registreringar i Särna socken, det har nu närmast fördubblats. Ca 30,5 lämningar/km² 0,3/ha  vid inventeringen, exklusive tidigare registrerade forn- och kulturlämningar.



Lämningstyper Antal Fornlämning Övr. kulturhist. lämn. Bev.obj.

Bergshistorisk lämning (brynstensvarp) 1 1
Boplats 5 5
Boplatsgrop 1 1
Brott/täkt (brynstensbrott) 4 2 2
Brunn/kallkälla   (kallkällor) 2 2
Båtlänning 2 2
Fornlämningsliknande bildning 2
Fornlämningsliknande lämning 1 1
Fossil åker 1 1
Fångstgrop 9 9
Fäbod 4 1 2 1
Färdväg 6 6
Förvaringsanläggning 10 9 1
Husgrund, historisk tid 16 7 7 2
Hällristning 1 1
Härd 9 4 2 3
Naturföremål/bildning med tradition 50 50
Offerplats 2 1 1
Plats med tradition 3 3
Ristning medeltid/historisk tid 9 9
Röjningsröse 6 6
Rösning 73 2 70 1
Skåre/jaktvärn 4 1 3
Småindustriområde (brynstensbrott) 1 1
Stenring 1 1
Stensättning (förhistorisk grav) 2 2
Stenugn 5 3 2
Vad 2 2
Övrig 1 1

Summa: 233 49 166 16

Presentatör
Presentationsanteckningar
En snabb överblick av de olika typerna av lämningar som påträffades, för att visa bredden om vad som finns i nationalparken.Vanligast förekommande lämningarna som registrerades är rösningar samt naturföremål/bildning med tradition, vilket främst är bleckade träd. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Rösningar är en av de vanligaste lämningarna jag påträffade, men också en av de svåraste, med den påverkan som sker idag utifrån de besökande.Inte alla är noterade eller registrerade. Det kan därmed finnas ytterligare rösningar inom det inventerade området som är av äldre ursprung. Jag har ansett att rösningar är en viktig del i denna miljö då stigar och vägar varit av stor betydelse i dessa trakter. En väg/stig nämns redan på 1200-1300-talet och på en karta från år 1645 syns en väg över Fulufjället. Gällande den tidiga turismen i området har de också varit betydelsefulla. Svenska Turistföreningen skriver år 1891 att det är bleckat i närheten av Mörkret: ”Vägen till fallet, som är ordentligt bleckad, bär upp på Fulu-fjällets vidder, där den utmärkes av stenrös.” Här är en rösning utmed Skårvägen, Särna 337. Skårvägen går från Stormorvallen upp till Särnmansskojan. Skårvägen är med på karta från år 1891. Skårvägen ska ha varit en klövjeväg över Fulufjället från Mörkret till den norska byn Skåret. Skårvägen var i bruk fram tills vägen till Brottbäcksstugan byggdes.



Rösningar
Gammalt och/eller nytt?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rösningar kan ha använts för många olika saker. Som riktmärken att markera stigar/vägar, jaktplatser, gömmor, förvaringsgropar, gravplatser, offerplatser m.m.En del skulle även kunna vara del av fångstsystem för vildrensjakt och fågeljakt/fångst. Utseendet för rösningarna kan röra sig från ensamliggande stenar till välbyggda stora rösningar.Problematiken med rösningar och nya stentorn i området är stor och gör det svårt att sätta dem i rätt kontext och ålder.  De har varit många och därmed tidskrävande. Detta då dagens besökare bygger nya stentorn och rösningar. Det förekommer även att äldre rösningar byggs på, raseras, eller omformas.Flertalet kan vara av ansenlig ålder men har påverkats i senare tid. Dess betydelse har också förminskats när det byggs nya rösningar/stentorn i området, utan egentligt syfte. Detta skapar en negativ påverkan/skadegörelse på det historiska kulturlandskapet. Jag hörde utrycket online där de kallade det ”trail-grafitti” vilket känns ganska passande. 



Kulturpåverkade träd
• Bleckade träd
• Trädristningar
• Bark/nävertäkt
• Tjärvedstäkt
• Rösade stubbar
• m.m

Trädristning Blecka i björk Rösad stubbe Barktäkt (för bröd)
Alla exempel ovan påträffade i närheten av Skärvallen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kulturpåverkade träd är en typ av lämning jag också prioriterat i detta område. Detta med tanke på kopplingen till de naturvärden som finns här. Att området varit besparat från avverkningar i senare tid, betyder också att det här är lite av ett reliktlandskap som påminner och visar oss hur det sett ut i skogarna förr i tiden. Många träd har en kulturell betydelse och plats i landskapet för människan att förhålla sig till och var del av deras vardag.  Liksom med rösningarna är inte alla påverkade träd eller registrerade. Det kan därmed finnas ytterligare kulturpåverkade träd inom det inventerade området. Bleckade träd har varit en av de vanligaste lämningarna och har markerat främst stigar. Återigen ser man också koppling till den tidiga turism som förekommit här.Här är exempel på några av de lämningar som registrerats. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Särna 319 Trädristning ca 600 meter från Naturum, utmed stigen till Rörsjöarna. Utmed stig som är markerad på karta från år 1885.Alldeles i närheten finns även flera bleckade träd. Även utmed stigen mellan Naturum och Njupeskär finns det bleckade träd och enstaka trädristningar.Här skulle man kunna lyfta och informera om flera av de bleckade träden och trädristningarna samt de tidigare kända förhistoriska gravar som ligger nära slogboden på stigen upp mot Rörsjöarna.Trädristning i tall. På stammens S sida, från marknivå, är en blecka 1,1 m h, 8 cm br och intill 9 cm dj.�Ristningen, som är kraftigt övervallad består av initialer, 5-8 cm h och 2-4 cm br tolkad EKE. �



Förvaringsgropar
• Förvaring

– Redskap
– Mat

− Kött
− Fisk 
− Mejeriprodukter

Presentatör
Presentationsanteckningar
De flesta förvaringsgroparna påträffades i stenfält med enstaka i annan terräng.Innan jag började inventeringen hade jag fått tips om att det skulle finnas köttgropar i området, vilket flera av dessa skulle kunna vara. Isåfall troligen främst kopplat till vildrensjakt men också säkerligen fisket som varit av stor betydelse. Den sista vildrenen ska ha skjutits i mitten av 1800-talet. På högra bilden ser ni också exempel på en rösning, i form av en upprest sten, som markerat läget för gropen.Vissa skulle även kanske kunna vara falkfångargropar eller brukats som skåre/jaktvärn (bogestilling).Finns vid Grövelsjön. Anlagda i stenfält 1-2 m diam och 1 m dj. 



Stenålder vid Rörsjöstugorna (ca 4500-6000 år gammal)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Flera boplatser påträffades i årets inventering. De två största ligger i nära anslutning till dagens stugor uppe på fjället vilket gör dem extra intressanta ur besökssynpunkt. Särna 298 Boplats, ca 40 x 30 m (N-S) bestående av 2 skärvstenskoncentrationer och 1 boplatsvall?. �Utan synlig avgränsning.�I södra delen av området, vid grillplats, är en ca 10 m stor framnött markyta där det förekommer rikligt med skärvsten. Skärvsten är ett av de vanligaste spåren vid en förhistorisk boplats och är rester efter uppvärmning och matlagning.På platsen påträffades 1 avslag av flinta med retuscher samt 1 sänkesten. Sänkesten är använd vid fiske.Den lilla flintavslaget är extra intressant. Det kommer troligen från en slipad neolitisk flintyxa. Flinta förekommer inte naturligt i Dalarna utan har transporterats hit.   En liknande har hittats på en boplatsvall i Älvdalen. I Skandinavien är tillverkning av slipade flintyxor endast belagd i Danmark och Skåne.De har däremot cirkulerat över ett större område och i Dalarna förekommer hela slipade flintyxor främst längs nedre Dalälvens lopp. Norr om Siljan har man hittat endast fragment av yxor och avslag med slipytor. Dessa har påträffats på flera stenåldersboplatser längs Oreälven och längs Dalälven i Särna och Idre. Dessa har kunnat dateras till tidigneolitikum och mellanneolitikum. I norra Dalarna har flintyxor troligen använts som råmaterial för produktion av småredskap som pilspetsar och avslag med retuscherade eggar. (Hallgren, F. 2014, En mesolitisk boplatsvall vid Finnhed i Älvdalen) Informeras om men inte informera direkt om läget. Ex vid Rörsjöstugorna finns en stenåldersboplats. Hur ska man hantera den här lämningen?Guidade turer samt stugvärdar m.m. i närheten kan besöka och berätta om dem Lagskyddade lämningar. Får inte plocka stenar eller röra om, gräva i jorden. Förslag att ta bort grillplatsen från boplatsen?	Skadar det mer än hjälper?



Presentatör
Presentationsanteckningar
15 m N om den södra skärvstensförekomsten är en en boplatsvall?, rektangulär, 4 x 2 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m dj. Synlig som en svag rektangulär svacka med plan botten och vegetationsförändring. Avgränsas av en knappt skönjbar vall, 1-1,5 m br och intill 0,1 m h. �



Stigen till Tangådalsstugan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmed stigen mellan Morbäckssätern och Tangådalsstugan finns det flera intressanta lämningar man skulle kunna lyfta fram. Enligt uppgifter i boken Fulufjället kan denna stig ha varit en alternativ sommarled till Jämtvägen (markerad som streckat område) och ha anor bak till vikingatid (s82-83 R.Lundqvist, 2002). 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Röjningsrösena utmed stigen är i dagsläget svåra att bedöma åldern. Med den närliggande graven och eventuella skålgroparna ligger de i en intressant kontext. Det gör att de kan ha koppling till Jämtvägen och tidiga hästtransporter över fjället. De kan även ha koppling till senare tids boskapsdrift när man tog djur upp på fjälletEnligt uppgifter i boken Fulufjället kan denna stig ha varit en alternativ sommarled till Jämtvägen och ha anor bak till vikingatid (s82-83 R. Lundqvist, 2002). Dessa röjningsrösen skulle kunna vara spår efter detta, om man rensat upp de stenigaste partierna för att göra det mer passerbart för packhästar.Strax nedanför röjningsrösena ligger en sten med två möjliga skålgropar, en större och en mindre. Jag har eftersökt liknande stenar i närheten för att bedöma om de kunde vara naturliga, men inte påträffat några. Jag är fortfarande något osäker om det är mänsklig påverkan eller naturlig företeelse.Skålgropsförekomst? 0,3 x 0,15 m bestående av minst 2 skålgropar. Den största skålgropen är 10 cm diam och 4 cm dj, belägen närmast stigen. Ca 30 cm S om denna är en mindre skålgrop, 5 cm diam och 2 cm dj. Belägen i jordfast sten med ca 1 x 0,5 m st synlig yta och intill 0,15 m h.



Stensättning (grav)
Bör skyddas mot
ytterligare skada 
och påverkan. 
Informationsskylt?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmed stigen är vad jag tolkat vara en förhistorisk grav, stensättning. Stensättningen ligger på ett väldigt strategiskt läge i landskapet där man har översikt över hela landskapet nedanför fjället men också en stor del av fjällandskapet fram till Tangån. Belägen på krön av mindre höjd/ås i kuperad och svagt Ö-sluttande kalfjäll. Man kan fundera om det är ett sammanträffande att intilliggande dalgång i söder kallas Höljågraven?Stensättningen är rund 4 m diam och 0,5-0,7 m h. Fyllning av 0,1-0,6 m st stenar samt visst inslag av jord och övertorvning. Delvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,2-0,4 m l stenar. På graven är en rösning, 1,8 m diam och 1,4 m h, bedömd som till större delen sentida. Troligen har stenarna till rösningen tagits från stensättningen vilket skadat lämningen. �I närheten förekommer flera sentida "stentorn" och eldplatser/härdar. Om man synliggör lämningen, förklarar vad det är så blir fornlämningen även tydlig och lättillgänglig för besökare, där de även kan förstå kopplingen mellan miljön, landskapet och historien, till den stig de vandrar på. Hur vi ska hantera rösningen på graven är känsligt och bör troligen ske i form av arkeologisk medverkan. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Tangsjöarna är ett väldigt intressant område där jag tittat närmare på en av sjöarna. Här är det också goda möjligheter att exempelvis ordna en kulturled runt sjön. Digital presentation på hemsida/app samt i papperskarta. Informationsskylt och informationsmaterial i stugorna.Bra kort vandring med utgångspunkt från stugorna vid Tangsjöarna.Nära till Altarringen.Kräver ansvar av besökarna att inte påverka eller skada platserna.Jag kommer nu visa exempel på ett par av lämningarna runt en av Tangsjöarna.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Boplats, Särna 443.Vi fick tips om boplatsen bara ett par veckor före vi besökte platsen. En dansk arkeolog vandrat i Fulufjället, hittat boplatsen och kontaktat Dalarnas museum. Flera av fynden antyder en teknik som var vanlig under mesolitikum, vilket betyder att stenåldersboplatsen vid Tangsjöarna kan vara över 6000 år gammal!Inom området påträffades rikligt med skärvsten, 7 avslag av flinta samt 7 avslag av kvarts i naturliga erosionsskador. Återigen är flinta något som inte förekommer naturligt utan måste transporteras hit.Platsen är lättillgänglig och nära stigen till Altarringen. Boplatsen är anlagd på ett sandigare/grusigare område än omgivande terräng, som är generellt stenigare. Det finns risk att platsen utnyttjas för tältning, eldplats m.m. �



Presentatör
Presentationsanteckningar
Särna 441 Skåre, 2 m l (V-Ö), 0,2-1 m br och 0,2-0,8 m h av kallmurade stenar. N om skåren är en grop, 1,5 x 1 (N-S) och 0,4-0,6 m dj.Troligen använd för sjöfågeljakt men skulle också använts som skyttevärn under 2:a världskriget då man har fin överblick och kontroll åt syd och väst.Svårt att avgöra ålder på denna lämning då det är en verksamhet som förekommit under en lång period. Påträffat en som skulle kunna vara kopplad till renjakt i närheten av stigen mellan Brottbäcksstugan och Särnmanskojan. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är en av de båtformade stenstrukturerna som påträffats på Fulufjället. Det påträffades 5 av dessa, varav två vid Tangsjöarna. Denna, Särna 440,  är 6 x 1,5-3 m stor och intill 0,8 m dj med kallmurade väggar. Innermåttet är 5 m l och 1-1,7 m br. Belägen i naturlig försänkning i skyddat läge på ås/höjd S om sjö. �Jag har tolkat dessa som husgrunder efter en byggnad som kan ha haft flera syften. Dels som båthus och vinterförvaring av båt. Men kan också haft funktion som enklare, tillfällig bostad för kortare perioder, där båten skulle kunna användas som tak. Kan ha använts vid fiske och jakt.Anläggningen ger ett ålderdomligt intryck, är av äldre tiders bruk och verksamhet som inte förekommer idag. Svårt att datera men kan röra sig från vikingatid/medeltid fram till 1900-tal. �Eftersom området frekvent besökts och brukats av norrmän genom tiderna, samt att Särna periodvis fram till år 1645 tillhört Norge, kan dessa lämningar kopplas och vara exempel eller influenser på detta.�Enligt uppgift från arkeolog på Norsk Maritimt Museum förekommer liknande strukturer vid insjöar och fjällvatten i Norge.Båtformade husgrunder förekommer även vid Stora Getsjön och Rörsjöarna. Dessa är lika stora och ligger på ungefär samma avstånd från sjöarna.Av husgrunderna vid Stora Getsjön är en av dessa lättillgänglig och ligger nära den befintliga stig som går söder om sjön.Husgrunden vid Rörsjöarna ligger väldigt nära befintliga byggnader men är skadad/påverkad vilket gör den svårare att uppfatta och uppleva. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad, bestående av stenläggning i bäck, ca 2 m l (NV-SÖ) och 0,8 m br av 0,2-0,4 mst stenar. �Vid registreringstillfället var vattenståndet 0,4 m över stenläggningen.�På Generalstabskartan från år 1921 passerar en stig över bäcken vid denna plats. På ekonomiska kartbladet från år 1975 är en stig som går från Ö fram till bäcken, men avslutas vid bäcken.



Husgrunder
vid Tangsjöarna

• Funktion och ursprung oklara. 
• Fiske, jakt, fäboddrift, turism, 

2:a världskriget?
• Gamla stigsträckningen gick
• förbi detta område. 
• Flera mindre rösningar i närheten.

Ekonomiska kartbladet från 1975 samt generalstabskartan från 1921

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa husgrunder samt närliggande husgrunders ursprung och funktion är osäkra. De kan ha koppling till fiske vid Tangsjöarna, jakt, alternativt fäboddrift och/eller tidig turism, eller en kombination av dessa. Kanske platsen också haft koppling till verksamheter under 2:a världskriget med tanke på det skyddade läget samt närheten till gränsen? 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Husgrunden med timmerstockarna är 4 x 4 m och är synlig på ekonomiska kartan från år 1975.Husgrunden med de kraftiga stenväggarna är 6 x 3 m och 1,5 m h. Väggarna är 0,5-1 m br och utnyttjar även naturliga klippväggar.Jordkällaren är inbyggd i en naturlig sänka och är 2,5 x 2,4 m st och 0,7-1 m dj.Intill husgrunderna förekommer,  i skrevor och hål mellan stenar, rikligt med äldre avfall i form av rostiga konserver och glasbuteljer. Dessa bör inte städas undan utan är en del av platsens historia och betydelse.Vilket antyder en sista brukning åtminstone mellan tidigt 1900-tal fram till mitten av 1900-tal. Men ursprunget kan givetvis vara äldre än så. Flera mindre rösningar finns SV om husgrunderna.Mer efterforskningar kring denna plats vore intressant och det borde finnas fler som har kännedom om platsen och dess historia.Forsslund nämner i sin bok rörande Fulu Fjäll och Transtrand från 1924 på sidan 72: "...Vid Tangsjöarna en liten förfallen timmerkoja och ett båthus av sten och jord. Alla äro fiskarstugor. Det är oklart om det är denna timmerkoja han menar eller fiskeboden som ni kommer se på nästa bild. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Spännande att upptäcka en plats som finns med på bild från Forsslunds böcker om Dalarna från början av 1900-talet. Husgrund 3 x 2 m (N-S) och 0,1-0,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar. På sidan 74 i Forslunds bok rörande Fulu Fjäll och Transtrand från år 1924Är ett fotografi taget av Otto Hellström, där byggnaden tillhörandes husgrunden syns i bakgrunden, benämnd Fiskbod vid Tangsjöarna. På bilden syns författaren sitta utanför ett tält ca 50 m SSÖ om fiskboden. I samma bok nämner han på sidan 72: "...Vid Tangsjöarna en liten förfallen timmerkoja och ett båthus av sten och jord. Alla äro fiskarstugor. Det är oklart om det är denna fiskebod han menar eller husgrunden som ligger ca 70 m SSV om denna husgrund, se separat beskrivning). 



Området kring Skärvallen
Kombination av kulturmiljö, naturvärden och geologiska värden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
En annan mer närliggande plats med en koncentration av kultur- och fornlämningar är Skärvallen. Med en upplevelsebar skogsmiljö. 



• Skärvallen: Äldsta belägg 1840.
• Fast boende in på 1940-talet.
• Sista fäbodbrukande 1955.
• Södra delen är öppen medan norra delen är igenvuxen och övergiven.
• En fägata med en "björkallé " binder samman fäbodens södra och norra 

områden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fäbod ca 500 x 200-300 m (N-S).�S delen av fäboden är öppen medan N delen är igenvuxen och övergiven.�Åkermarken/slogmarken i fäbodens S och centrala del, den till större delen öppna vallen, är indelade med djupa och tydliga dikningar. Inom området finns kvarstående byggnader, flertalet husgrunder och husruiner, röjningsrösen, stenmurar, gärdsgårsrester, övergivna åkrar m.m, bleckade träd.Inom den SSV delen påträffades 4 husgrunder 4-10 x 3-7 m och 2 husruiner 5-7 x 4-7 m st. �Dagens bebyggelse ligger i SSV delen av området, till stor del utanför den inägomark som redovisas på storskifteskarta från år 1883. De stående byggnaderna är i varierande skick. En mjölkbod står över ett vattendrag i SSV ytterkanten av området. �En fägata med en "allé av björkar" binder samman fäbodens S och N områden. �Den N delen av fäboden är igenvuxen och helt övergiven. 



Fångstgropar nära Skärvallen och Brottet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fångstgropar är en vanlig fornlämning i detta område och ligger de väldigt tydliga och fina i landskapet. Förutom dessa påträffades två ensamliggande gropar uppe i fjället vilka tolkats som troliga fångstgropar för renar.  Dessa är mindre och delvis kallmurade med stenväggar. 



Brynstensbrott vid Klorån

Presentatör
Presentationsanteckningar
Brynstensbrott ca 75 x 40 m (NÖ-SV) st. �Utmed NV sidan är en ca 50 meter l och 2-8 meter h brottyta. �Eventuella arbetsytor och skräpsten har till större delen spolats bort i samband med regnkatastrofen 1997. Geologiskt intressant plats



Brynstensbrott i Tangån
• 5 brynstensbrott registrerade

– 4 i Tangån, med på kartor från 1890-talet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Troligen startade av norrmän på 1830-talet och i drift fram till 1940 då 2:a världskriget satte stopp för fortsatt drift. Björnholmssätern & Björnholmsstugan: Riktad information om brynstensbrotten, brynstigen och dess historia samt de fäbodar som ligger i närheten. Även information om slåtterängar utmed Tangån. Lägg märke till de lila punkterna utmed brynstigen, vilket representerar rösningar jag inte registrerade in i FMIS.



Härdar

Härd på en större gräsbeväxt 
yta vid Gräsloken. 
Återanvänd i modern tid av 
besökare i nationalparken

• Vanlig lämning i fjällmiljö som sträcker sig från stenålder till 
modern tid.

• Platser återanvänds i modern tid vilket gör det svårt att avläsa 
ålder på en del härdar samt skadar/påverkar dem. 



Grund efter stenkoja vid Särnmanssjöarna
• Fiske, falkfångst eller annat syfte?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Husgrund, närmast rektangulär 5 x 3 m (NÖ-SV) och 1,1 m h av 0,3-1 m st kallmurade flata stenar. Innermåtten är 3,1 x 1,8 m st. Väggarna är 0,35-0,7 m br . I NÖ hörnet är möjligtvis en inre struktur�Ingång troligen i SÖ men igenrasad.�Husgrunden är belägen i en mindre skyddad sänka i kuperad stenig mark mellan två sjöar som har gett visst skydd mot väder och vind. ��Husgrunden skulle kunna vara resterna efter en fiskekoja, anlagd i ett skyddat läge. Åldern är oklar men kan troligen röra sig från medeltid och framåt. I anslutning till husgrunden finns ytterligare stenstrukturer. Stenkojsgrunden påminner till viss del även om Altarringen, Särna 103:1, som på senare tid kopplats till jaktfalksfångst.�Beskrivning av falkfångst i Hülphers år 1757: Desse göra sig merendels ett underjordiskt rum, kalladt hytta, som har sin öpning up igenom jorden, betäkt med et litet tak, fästadt på smala stoplar runt omkring hela öpningen, så at, när man i detta rum reser sig up, kan man se sig om på alla sidor: i samma hytta får aldrig brukas någon eld. 



Stenring
– Grav, offerplats, härd eller annat?
– Liknande förekommer i norra Sverige
– Lättillgänglig för besökare.

− Ligger på ett fint läge i landskapet med utsikt mot sjöar. 
− Risk att folk tältar i närheten och påverkar/eldar i lämningen
− Hur skydda den och omgivande fornlämningsområde/skyddsområde?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lämningstyp Stenring beskrivs följande: ”Förekommer ofta parvis och i anslutning till äldre samiska vistemiljöer. Funktionen är inte helt klarlagd men en förklaring är att de använts inom offerriter. De förekommer inte bara i fjällen utan även på berg i övre Norrland ända ner mot kusten. Lämningarna kan likna härdar utan inre stenpackning.” (Lista med lämningstyper och rekommenterad antikvarisk bedömning, Riksantikvarieämbetet 2014)Stenring, närmast rund, yttermått 1,8-2 m diam och 0,3 m h av 0,2-0,6 m stora stenar. Utanför stenringen förekommer överväxta stenar. Stenarna skulle kunna ha rasat ner och ursprungligen vara del av stenringen eller antyder en större anläggning. �Innanför stenringen är djupare och högre jordlager än omgivande terräng vilket antyder hög ålder på anläggningen. �Ingen kol eller sotning påträffad vid sondning. Alternativa tolkningar till stenring kan vara grav, stensättning eller större härd. Avsaknaden av sot och kol motsäger härdteorin. En grav som liknar denna stenring har påträffats i Norge inte långt från Fulufjället �Stenringen påminner till utseende om en ensamliggande grav, ca 3,5 m diam. daterad till 700-talet, påträffad en bit från ett gravfält i Rondane.  Denna plats ligger i fjällmiljö, ca 150 km VNV om Fulufjället. ��1,8 m diam ut till stenarnas ytterkant, 2 m diam ut till överväxta stenar. Innermått är ca 0,9 x 0,7 m. �Ringen av stenar är 0,2-0,4 m br med eventuell öppning åt N.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Komplicerad plats med flera osäkra och väldigt känsliga lämningar. Inom ett område finns vad jag bedömt vara 2 möjliga offerplatser, 1 förvaringsgrop samt en förhistorisk grav, stensättning.Hur hanterar man osäkra platser, både gällande skydd men är lämningarna verkligen det jag tror det är? Här ser vi vad jag tolkat vara en stensättning, förhistorisk grav belägen på en udde. Närmast oval, 4 x 3 m (NV-SÖ) markerad av större stenar i ytterkant, tydligast i V och N, varav två uppresta i N, ca 0,4-0,6 x 0,1-0,2 m br och 0,2-0,3 m h. Innanför dessa är en flack yta med förekomst av mindre stenar, 0,1-0,3 m st. Ligger på ett väldigt fint läge där det finns risk att besökare väljer att rasta/slå läger och ev. tälta. Om lämningen i praktiken är osynlig för vanliga besökare är det risk att den påverkas omedvetet. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Nära graven finns även detta. Offerplats, bestående av en grop, närmast kvadratisk, 0,9 x 0,8 m st (V-Ö) och 0,5 m dj. �Gropen är markerad av en stor stående sten i N. Mellan gropen och den stora stenen är tre tydligt upplagda stenar med kraftig kartlavstillväxt. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
I gropen påträffades minst två renhorn, kraftigt påverkade och delvis täckta av stenar med kraftig kartlavstillväxt. Renhornen har utifrån, deras läge i gropen, tolkats vara medvetet nedlagda, deponerade. ��Ett av renhornen, det översta, har tillvaratagits för analys. ��Sista vildrenen på Fulufjället ska ha skjutits på mitten av 1800-talet.





Presentatör
Presentationsanteckningar
Är det enbart slaktavfall eller handlar det om något mer, en rituell, religiös deponering?Mycket känsligt områdeBör inte tillgängliggöras för besökare, men informeras om. Balans?



Skydda, intressera och uppmuntra

• Informera besökare om platsernas betydelse, skydd och 
känslighet.

• Engagera och uppmuntra besökare att hitta flera lämningar

• Flera av platserna är lagskyddade, får inte påverka och/eller 
skada dem. Detta inkluderar ett område kring själva 
lämningarna.
– Exempelvis inte bygga strukturer, flytta/rubba stenar, gräva m.m

inom detta område. 
– Inte anlägga tält- eller eldplatser i närheten

• Hur ska platserna tillgängliggöras på plats och för vem? 
– Vissa platser mer känsliga än andra, bör kanske inte tillgängliggöras 

fysiskt.
– Ökad förståelse och mindre/ökad risk för påverkan 
– Digitalt tillgänglig för alla via RAÄs Fornsök och Kringla, Lst’s

WebbGIS m.m. 
− Öppen data via K-samsök som går att bruka i andra syften, ex appar, 

webbtjänster m.m. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skyltar man kunde sätta vid vissa lämningar för att skydda dessa mot påverkan och skadegörelse samt även uppmärksamma att de står vid en lämning. Ett exempel är de många bleckade träd som finns utmed stigar. Där finns det en förhöjd risk för att besökare själva vill rista in sina initialer eller liknande och där kulturlämningarna i sig är väldigt känsliga för påverkan. Ett annat alternativ är att man informerar om vad som gäller på skyltar, som står strategiskt och inte lika påträngande, på olika platser i nationalparken samt på kartbroschyrer och annat tryck och digitalt underlag. Det finns annars en risk att skyltning av kultur- och fornlämningar i vissa fall kan påverka negativt på miljöerna.

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000204885
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/
http://www.ksamsok.se/
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