Resultatsammanställning av utredning inför nybyggnad av kraftledningar
mellan Midskog och Trekilen, Östersunds och Strömsunds kommuner,
Jämtlands län.
Inledning
Med anledning av att Jämtkraft har för avsikt att bygga ny kraftledning har Jamtli
utfört en arkeologisk utredning inom berört område.
Den nya ledningen är närmare 40 km lång med två alternativ, totalt sträcka att utreda
är därför cirka 60 km. Efter önskemål har bredden på inventerat område uppgått till
max 200 meter.
I texten används begreppen fast fornlämning resp. övrig kulturhistorisk lämning. Med
fast fornlämning menas att lämningen skyddas av Kulturminneslagen och att
eventuell påverkan på lämningen måste godkännas och beslutas av länsstyrelsen.
Övrig kulturhistorisk lämning betyder att lämningen inte har något skydd som
fornminne enligt Kulturminneslagen. Dessa lämningar har istället ett skydd enligt
Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. I korthet innebär det att avverkningar,
markberedning och skogsbilvägar skall planeras så att så lite skada som möjligt
åsamkas kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock inte vara så omfattande att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Skogsvårdslagen hanteras av
Skogsstyrelsen.
Tidigare inventeringar
Området har till vissa delar berörts av inventering efter fornlämningar 1968 och 2001.
Den senaste insatsen var i samband med Skogstyrelsens inventerings-projekt Skog
och Historia och den tidigare i samband med Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering. Då registrerades nio fångstgropar och fångstgropssystem
inom utredningsområdet där fyra av fångstgropssystemen korsas av ledningen.
Resultat
Vid nu utförd inventering hittades totalt 21 lämningar. Med tidigare registrerade
lämningar ligger 30 lämningar inom utredningsområdet. Av dessa är 16 fast
fornlämning.
De fasta fornlämningarna som ligger inom utredningsområdet består av fångstgropar
och fångstgropssystem. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av fäbodar,
husgrunder, kolningsanläggningar, ett röjningsröse och en härd.
Rekommendation
För båda alternativen gäller att fasta fornlämningar kommer att beröras. Dessa
lämningar utgörs av fångstgropar och fångstgropssystem. Skillnaden mellan de bägge
alternativen är att det västra alternativet går genom en miljö av riksintresse för
kulturmiljövården, nr Z 38. Ur kulturmiljösynpunkt är därför det östra alternativet att
föredra.
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