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Bild 1. Inventeringsområdet i Hofors kommun markerat.
Ur Fastighetskartan © Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1787.
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INLEDNING
Gävleborgs län är ett av de mest skogrika länen i Sverige. I dag sker ett stort
         ! #      
$             
fasta fornlämningar och nydragningar av skogsbilvägar. Gallringar och markbe           $           %   &' ! *       
 %%       !+!      
      $   ;           ;    %%%  !
Tyvärr är ofta kulturstubbarna felplacerade t.ex. står de ofta på vallen till en
    % ! #          
         !!!       
utan som ren ”goodwill”.
  <  !    %  %   ärendena till Länsmuseet Gävleborg. Länsmuseets roll är att banda de fasta
          %  ! =   
             !!!  
saknas ekonomiska resurser.
>                 
gallringar, då dessa inte är anmälningspliktiga. Ett annat stort problem är de
fornlämningar som inte är kända i våra skogar, som t.ex. stenåldersboplatser.
$              
skogsbruket p.g.a. att de inte är kända.
       ??     %
     ! =        
      %   $ C KQ! V 
C   Q     %         
av undervegetation. De blästplatser som är kända är de som varit i bruk under en
längre tid och där det avsatts stora slaggvarpar.

Bild 2. En av boplatserna som är skadad av
markberedning. Foto:
Bo Ulfhielm.
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Bild 3. Slagen kvarts i ett av markberedningsspåren. Foto: Bo Ulfhielm.

W  X&&Y  X&&Z   % <     [
 \  $        ]  ! $ 
främst i NÖ delen av Torsåkers socken i Gästrikland genom provgrävning och
sållning påträffat ett stort antal stenåldersboplatser i skogsmark. Boplatserna är
från mellanstenåldern, dvs. mesolitikum, och har ursprungligen legat vid den
 % ! ^ %            <   
 %      Z&  _`&   !
Tyvärr visade det sig att en stor del av boplatserna är skadade av dagens skogs%! $            !
Stenåldersboplatser är en ytlig lämning, som ligger direkt under vegetations! =        %   &Xq&z ! =  
att en markberedning av en stenåldersboplats ger mycket stora skador som är
oåterkalleliga.
De skadade stenåldersboplatserna i Torsåkers socken kom att leda till pilot $   $%     { "    %
<! ^      % <
  <  $ ! ^     
Riksantikvarieämbetets särskilda satsning ”Skogens kulturarv” genom anslaget
X|}X'! #        \  $     %! $      { "  
" W    %! ^    { " !

HISTORIK
År 1937 beslutade Sveriges Riksdag att Sveriges fasta fornlämningar skulle
inventeras, så att de skulle kunna markeras på den ekonomiska kartan.
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering startade 1938 och pågick fram
till mitten av 1990-talet. Under dessa år inventerades Sverige på fornlämningar
mer eller mindre intensivt. Denna inventering var endast okulär och arbetstakten
! =             ! =%
 %     %     !+!        _~~_      %   % 
 !
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  %         %   ras utan var beroende av Lantmäteriverkets kartproduktion.
W  _~~&[      $ 
   
    $   %
     ! ^      $   
  X&&Y! #              
      
  ;! #   
   %   %     ! # 
påträffades främst ett stort antal kolbottnar efter resmilor, grunder efter kolar     ! =   !!    
kolningsgropar. De lämningstyper som påträffats har naturligtvis stark koppling
till var i landet man inventerade. Resultatet har varit beroende av hur duktiga
och motiverade inventerarna har varit. Antalet framinventerade stenåldersboplatser var få, de som påträffades var uteslutande boplatser som var mark               !
 % <  %   _~~'q_~~|       %       " ! V      
%    ! #       <   

   ! =          % % 
%    ! #    %   _YY 
%  _'z   < ! ^      
  W         % C"  X&&&  " 
_~~~Q! #        %  X&&&[   
     $          
 <  
 W ! #              $               
byggs många nya skogsbilvägar. I framtiden kommer det nog även att bli
   %   %     %!

MÅLSÄTTNING OCH METOD
{              
 %! V        
 %           %  ! V
              serna. Det har även registrerats boplatser som Jonny Skogsberg tidigare har
påträffat, så att även de är skyddade vid framtida avverkningar.
Genom Skogsstyrelsen har länsmuseet fått en karta, där det framgår vilken skog
som ska slutavverkas, även skog som redan är avverkad är markerad på kartan.
Arbetsområdet är avgränsat till den NÖ delen av Torsåkers socken, området är
 _&q__|   !  |z 2 C _Q!      
bl.a. på att Jonny Skogsberg har cykelinventerat. Vid inventeringen har det
%     ;       ! $
     { "   " W   
lokalerna har även avgränsats grovt.
     %            ringen av skogsärendena, så att färre okända fornlämningar i landet riskerar att
blir skadade i dagens skogsbruk.
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Bild 4. Jonny Skogsberg sållar. Foto: Bo Ulfhielm.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
           C _Q!
          {  
 $ !      Y&  _'&   !
Marken är varierad från rena sandmarker till storblockig moränmark.
Jordbruksmarkerna är främst koncentrerade till centrala Torsåker och byarna
efter väg 68 och vägen mellan Torsåker och Gammelstilla.
                   ! "      
] %    _~`&[! =         +   
åkermark. Det har även tidigare registrerats enstaka stenåldersboplatser som
påträffats av Jonny Skogsberg.
=             
        ! \       %    [
ålder, vilket är synligt i landskapet genom kolningsgropar, blästplatser, kalkbrott,
     %! \     
   ! > %     ]  !     
          &  '&& !]!

RESULTAT
#         z`    `Z
            !
               
    %     ! =   _|
      %          
markberedning. Tio var redan avverkade och markberedda och uppvisar stora
! #      $       
Skogsstyrelsen kartor, vilket betyder att Sveaskog avverkat utan tillstånd från
$ ! V        
   
boplatser.
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Totalt uppvisar 27 lokaler någon typ av skada. De vanligaste typerna av skador
är efter markberedning, stigar och skogsbilvägar. I mindre grad efter täkter. En
 %    %           !
K%                
       ! !+!         
 %         ! ^     
               
 !
#                
''  ! =           ser. Denna typ av lokal är sannolikt kraftigt underrepresenterad i fornlämnings         ! > %      
           ;  !

Hur lokalerna ligger till i skogsbruket

Antal

Skogsmark, ingen avverkning känd

14

Ska slutavverkas och troligen markberedas

4

Hygge ska sannolikt markberedas

9

Hygge är redan markberett

12

Gallring

1

Åkermark

2

Kolbotten efter liggmila, skogsmark, ingen avverkning känd

1
Antal

43

Bild 5. Tabell över de registrerade boplatserna, fyndplatserna och liggmilan.

Lokalernas skadestatus
Oskadad

Antal
15

Väg

2

Markberedning

9

Körskador

5

Väg och markberedning

5

Väg, markberedning och täkt

1

Stig

1

Plöjning

2

Motocross och stig

1

Oskadad liggmila

1

Bild 6. Tabell över skador på boplatserna.

DISKUSSION
^    %            %märksammats i Riksantikvarieämbetets rapport Brott mot kulturarvet. I rapporten
  !! %  %    ! #     
 X`_       _~~Y!  X&&Y     !
Resultatet av studien visar att mellan åren 1996 och 2006 har skadorna på
       _z !   `|        
inom de avverkade områdena. Säkerligen är det skillnader i skadefrekvens
      %      %  
         !
 % <               
      %            
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Bild 7. Karta med de påträffade lokalerna.
Ur Fastighetskartan © Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1787.
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men även kända fornlämningar i samband gallring som inte är tillståndspliktig
 $ ! =    %    %   
markberedning. Dessa skador är oåterkalleliga på Sveriges fornlämningar. Om
          %       
stenåldersboplats om 50 eller100 år p.g.a. markberedning. Delar av Sveriges
        !
Grundproblemet är avsaknaden av ekonomiska resurser, men även okunskap om
stenåldersboplatser. Andra fasta fornlämningar som sannolikt är kraftigt underrepresenterade i fornlämningsregistret är t.ex. bronsåldersboplatser och blästplat! !+!              <   
    % C    Q! =    %          $!

Förslag till åtgärder
 % <          
problem.
_!               
              !
2. Nydragning av skogsbilväg är en exploatering, en eventuell särskild utredning
   +  !!!  ! =      
sätt som andra typer av exploateringar.
`!           !
Punkt 1 och 2 kräver stora ekonomiska resurser och kompetens till länsstyrel ! >        % %     
                 !
=            %  
                   
             $ 
!

SAMMANFATTNING
 % <    $   $%   
    <  $ ! ^
            ?$ 
kulturarv” genom anslaget 28:25.
#   %    %    
\  $! $          
Gästrikland påträffat ett stort antal stenåldersboplatser från mellanstenåldern,
d.v.s. mesolitikum. Tyvärr upptäcktes att många av boplatserna var skadade av
dagens skogsbruk.
#       %     
!                                 
  $ ! {          en, dessa ärenden kommer sällan eller aldrig in till länsstyrelserna. Ett stort
problem vid dagens skogsbruk är de okända fornlämningarna som inte är synliga
ovan mark, som t.ex. stenåldersboplatser. Denna fornlämningstyp är svår att
%          %      ;
moränen. Stenåldersboplatser får även stora skador vid markberedning då de
%       !
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{              
   ! V       
där tyngdpunkten har legat på den mark som inte har hunnits markberedas. Det
har även registrerats några boplatser som tidigare påträffats Jonny Skogsberg.
#      z`   `Z   '
         ! K XZ  %[
visar någon typ av skada.
{  %             ringen av skogsärenden i landet.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslut: 431-15623-08
 }    
^ } { "  \  $  " W 
 &|&'_'q&|&YXZ  &|&|__q&|&~_'

REFERENSER
"  ! _~~~! <    W  q >     
neolitiska kustboplatser 1997. Länsstyrelsen meddelandeserie nr 1999:11
Uppsala.
"  ! X&&&! ^ ?     %?! #    
 %    <  ! _~~'q_~~|! <!
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BILAGA 1

Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämnings- Beskrivning
typ

Antikvarisk
bedömning

1
RAÄ
1998

Boplats

Stenåldersboplats 60 x 20–30 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades avslag av kvarts och porfyr samt skärvsten.
Fynden gjordes vid provgropsgrävning samt i markberedningsspår.
Höjd över havet: 110–115 m.

       
Skador: markberedningsspår.

Fast fornlämning

ja

2
RAÅ
1992

Boplats

Stenåldersboplats 23 x 22 m (NV-SO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning kvartsavslag samt
skärvsten.
Höjd över havet: ca 105–110 m.

         

Fast fornlämning

ja

3
RAÄ
1996

Boplats

Stenåldersboplats 5 x 3 m (NO-SV). Inom området påträffades vid provgropsgrävning kvarts, porfyr, sandsten samt
skärvsten. Eventuellt utgör lokalen en slagplats.
Höjd över havet: 80 m.
Terräng: sandig svacka i småkuperad moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

ja

4
RAÄ
1997

Boplats

Stenåldersboplats 35 x10 m (Ö-V). Inom området påträffades vid provgropsgrävning avslag i kvarts och bergart samt
skärvsten.
Höjd över havet: 80 m.
Terräng: Ö-sluttning i småkuperad sandig moränmark,
skogsmark, granskog med inslag av björk.

Fast fornlämning

ja

5
RAÄ
1999

Boplats

Stenåldersboplats 40 x 30 m (NO-SV). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning kvartsavslag samt
skärvsten.
Höjd över havet: 105–110 m.
Terräng: platå i sandig V-sluttning, skogsmark, granskog
med inslag av tall.
Skador: stig genomkorsar lokalen.

Fast fornlämning

ja

6
RAÄ
1993

Boplats

Stenåldersboplats 40 x 15 m (N-S). Inom området påträffa           
körspår samt vid provgropsgrävning.
Meter över havet: 105–110 m.
Terräng: sandig V-sluttning, skogsmark, granskog med
inslag av tall och björk.
Orientering: 20 m Ö om bilväg (N-S).
Skador: genomkorsas av djupa spår efter motocross.

Fast fornlämning

ja

7
RAÄ
1994

Boplats

Stenåldersboplats 35 x 4–8 m (NV-SO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen porfyr och kvarts
samt skärvsten.
Meter över havet: 95–100 m.
Terräng: NO-sluttande moränmark, skogsmark, barrskog.
Orientering: på båda sidor om väg (ONO-VSV).
Skador: lokalen skadad av vägbygge, dessutom är marken
”störd”, sannolikt av rotvältor och markberedning.

Fast fornlämning

ja

8
RAÄ
1995

Boplats

Stenåldersboplats 13 x 6 m (N-S). Inom området påträffades
avslag av kvarts och porfyr vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 90–95 m.
Terräng: N-sluttande moränmark, skogsmark, granskog.
Skador: lokalen skadad av vägbygge, dessutom är marken
”störd”, sannolikt av rotvältor och markberedning.

Fast fornlämning

ja

9
RAÄ
2001

Fyndplats

Fyndplats för mikrospånkärna i kvarts. Vid besiktning på
platsen kunde inga ytterligare fynd iakttas.
Höjd över havet: 105 m.

          

Bevakningsobjekt

10
RAÄ
2003

Kolningsanläggning

Kolbotten efter liggmila, 14 x 11 m (Ö-V). Omges av
stybbgropar 3 x 1 m st och 0,3–0,4 m dj.

          

Fast fornlämning

STENÅLDER OCH SKOGSBRUK

Osäker
position

13

Osäker
utbredn.

11
RAÄ
2005

Boplats

Stenåldersboplats 45 x 20 m (NV-SO). Inom området
påträffades avslag av kvarts och porfyr vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 100–105 m.
Terräng: sandig svagt NO-sluttande moränmark skogsmark,
granskog.

Fast fornlämning

ja

12
RAÄ
2006

Boplats

Stenåldersboplats 5 x 5 m (N-S). Inom området påträffades
 !!          
Eventuellt utgör lokalen en slagplats.
Höjd över havet: 90–95 m.

"            

Fast fornlämning

ja

13
RAÄ
2007

Boplats

Stenåldersboplats 110 x 10 m (NNV-SSO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning avslag av porfyr, kvarts
   
Höjd över havet: 95 m.

 #$          
Skador: området genomkorsas av körspår efter skogsmaskin.
Orientering: 27 m Ö om väg (NV-SÖ).

Fast fornlämning

ja

14
RAÄ
2000

Boplats

Stenåldersboplats 6 x 4 m (N-S). Inom området påträffades
kvartsavslag vid provgropsgrävning. Eventuellt utgör lokalen
en slagplats.
Höjd över havet: 95 m.

  ! %  "     

Fast fornlämning

ja

15
RAÄ
2002

Boplats

Stenåldersboplats 5 x 5 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades kvarts- och porfyravslag vid provgropsgrävning.
Eventuellt utgör lokalen en slagplats.
Höjd över havet: 95 m

  ! %  "     

Fast fornlämning

ja

16
RAÄ
2004

Boplats

Stenåldersboplats 13 x 6 m (NNV-SSO). Inom området
påträffades kvartsavslag vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 115–120 m.
Terräng: V-sluttande sandig moränmark, skogsmark,
blandskog.
Orientering: direkt V om körväg (NV-SO).

Fast fornlämning

ja

17
RAÄ
2009

Boplats

Stenåldersboplats 55 x 10–30 m (NO-SV). Inom området
påträffades kvartsavslag vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 100–115 m
Skador: Genomkorsas av väg (N-S) samt markberedningsspår.
Terräng: N-sluttande moränmark, skogsmark, hygge.
Orientering: direkt V och Ö om väg.

Fast fornlämning

ja

18
RAÄ
2012

Boplats

Stenåldersboplats 160 x 3–7 m (NO-SV). Inom området
påträffades avslag i kvarts, bergart och kvartsit samt
skärvsten. Fynden gjordes vid provgropsgrävning samt i
markskador. Boplatsen har sannolikt större bredd än vad
som framgår av kartbilden.
       &#$'*   +  
mindre sandtäkter.
Höjd över havet: 90-95 m.

  #'      
små tallar och sly.
Orientering: direkt SO om väg (NO-SV), bitvis även direkt
NV om väg (NO-SV).

Fast fornlämning

ja

19
RAÄ
2014

Boplats

Stenåldersboplats 10 x 10 m. Inom området påträffades vid
provgropsgrävning slagen kvarts, bl.a. en plattformskärna.
Höjd över havet: 100 m.

#          
hygge.
Orientering: 12 m NO om hyggeskant och i kanten av ett
dike.

Fast fornlämning

ja

20
RAÄ
2015

Boplats

Stenåldersboplats 290 x 45–60 m (NNV-SSO). Inom
området påträffas slagen kvarts och bergart samt skärvsten.
Fynden framkom i plöjd åkermark.
Höjd över havet: 70–75 m.
Terräng: NO-sluttande sedimentmark, åkermark.

Fast fornlämning

ja

14
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21
RAÄ
2008

Fyndplats

Fyndplats för två kvartsavslag i dikeskant. Vid provgrävning
på båda sidor om vägen, framkom inga ytterligare fynd.
Skador: området skadat av väg och markberedning.

        %      + 
Orientering: 2 m V om väg (N-S).

Bevakningsobjekt

22
RAÄ
2010

Boplats

Stenåldersboplats 70 x 30 m (Ö-V)Inom området påträffades
slagen kvarts samt skärvsten. Fynden gjordes i markberedningsspår och vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 90–95 m.
Skador: genomkorsas av markberedningsspår.

'          
hygge med smågranar och sly.
Orientering: ca 30 m SSV om väg (OSO-VNV).

Fast fornlämning

ja

23
RAÄ
2011

Boplats

Stenåldersboplats 20 x 15 m (Ö-V). Inom området påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts.
Höjd över havet: 90 m.
Terräng: sandig svacka i N-sluttande moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

ja

24
RAÄ
2013

Boplats

Stenåldersboplats 110 x 45 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och
  
Höjd över havet: 95 m.

          
Skador: norra delen av boplatsen är skadad av en vändplan.
Lokalen är även skadad av diken och har körskador efter
skogsmaskin.
Orientering: direkt S om vändplan.

Fast fornlämning

ja

25
RAÄ
2025

Boplats

Stenåldersboplats 30 x 20 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 85 m
Skador: körspår efter skogsmaskin
Terräng: SV-sluttande moränmark, skogsmark, hygge.
$ /;  '   

Fast fornlämning

ja

26
RAÄ
2026

Boplats

Stenåldersboplats 30 x 20 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 85 m
Skador: körspår efter skogsmaskin.
Terräng: svacka i S-sluttande moränmark, skogsmark,
hygge.

Fast fornlämning

ja

27
RAÄ
2016

Boplats

Stenåldersboplats 30 x 20 m (NNO-SSV). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts.
Höjd över havet: 80 m.
Terräng: avsats i svagt SO-sluttande moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

51
RAÄ
2017

Boplats

Stenåldersboplats ca 30 x 20 m (N-S). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 95–100 m.
Terräng: svagt SV-sluttande blockrik moränmark, skogsmark, smågran och gles tallskog.
Skador: genomkorsas av 0,2 m dj traktorspår (Ö-V).

Fast fornlämning

ja

52
RAÄ
2018

Boplats

Stenåldersboplats ca 40 x 10 m (VNV-OSO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 95–100 m.
Terräng: sandig avsats exponerad mot söder, skogsmark,
barrskog.
Skador: genomkorsas av traktorspår (NNV-SSO).

Fast fornlämning

ja

53
RAÄ
2019

Boplats

Stenåldersboplats ca 35 x 20 m (N-S).Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 105 m.
Terräng: Platåliknande avsats i NO-sluttande sandig
moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

ja

54
RAÄ
2020

Boplats

Stenåldersboplats, ca 30 x 20 m (NNV-SSO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning slagen kvarts.
Höjd över havet: 107 m.
   
#"        
barrskog.

Fast fornlämning

ja
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ja

55
RAÄ
2021

Boplats

Stenåldersboplats, 25 x 10 m (NNV-SSO). Inom området
påträffades vid provgropsgrävning avslag samt kärna av
kvarts.
Höjd över havet: 100–105 m.
Terräng: avsats i SV-sluttande sandig moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

56
RAÄ
2022

Fyndplats

Fyndplats för kvartsavslag. På angiven plats påträffades år
2007 ett 2,5 cm l och 1,0 cm br avslag av närmast genomskinlig kvarts.
Höjd över havet: 93 m.
Terräng: svagt S-sluttande grusig moränmark, skogsmark,
hygge.

Bevakningsobjekt

57
RAÄ
2023

Fyndplats

Fyndplats för kvartsavslag. På angiven plats påträffades år
2006 ett avslag i kvarts, ca 2 x 3 cm.
Höjd över havet: 140 m.

         

Bevakningsobjekt

58
RAÄ
2024

Boplats

Stenåldersboplats? ca 5 x 5 m. Inom området påträffades
rikligt med kvarts, troligen slagen, i och kring ett markberedningsspår.
Höjd över havet: 130–135 m.
Terrängen: terrasserad S-sluttande sandig moränmark,
skogsmark, hygge.
Skador: spår av markberedning.

Bevakningsobjekt

ja

59
RAÄ
2030

Boplats

Stenåldersboplats, 140 x 40 m (Ö-V). Längs en skogsbilväg
förekommer rikligt med kvarts i dagen. Kvartsen är vit och tät
i storlekar från splitter till 0,3 m st stycken.
Höjd över havet: ca 120.
Terräng: svag S-sluttning med sandig moränmark, skogsmark, barrskog.
Skador: genomkorsas av skogsbilväg.

Fast fornlämning

ja

60
RAÄ
2032

Boplats

Stenåldersboplats ca 100 x 20 m (NNV-SSO) Inom området
förekommer avslag och redskap i kvarts och porfyr. Fynden
låg vid besiktningstillfället i dagen i plöjd åkermark.
Höjd över havet: 90–95 m.
Terräng: V-sluttande sedimentmark, åkermark.

Fast fornlämning

ja

61
RAÄ
2034

Boplats

Stenåldersboplats, 60 x 30 m (N-S). Inom området påträffades en slipsten, samt kvartsavslag vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 112 m
Terräng: avsats i V-sluttande sandmark, skogsmark,
barrskog.

Fast fornlämning

ja

62
RAÄ
2027

Boplats

Stenåldersboplats ca 100 x 50 m (VNV-OSO) Inom området
förekommer ställvis avslag i kvarts och porfyr.
Höjd över havet: 100 m.

          
Skador: området genomkorsas av markberedningsspår.

Fast fornlämning

ja

63
RAÄ
2028

Boplats

Stenålderboplats 20 x 15 m (NNO-SSV). I området påträffades vid provgropsgrävning avslag i kvarts.
Höjd över havet: 105 m.
Terräng: sandig svacka omgiven av blockrik moränmark,
skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

ja

64
RAÄ
2029

Fyndplats

Fyndplats. På angiven plats påträffades år 2008 ett avslag i
porfyr.
Höjd över havet: 90-95 m.
Terräng: svagt S-sluttande småblockig moränmark, skogsmark, markberett hygge.
Skador: området genomkorsas av markberedningsspår.

Bevakningsobjekt

65
RAÄ
2031

Boplats

Stenåldersboplats, ca 30 x 30 (N-S). I området påträffades
slagen kvarts vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 100-105 m.
Terräng: kraftigt SV-sluttande sandig moränmark, skogsmark, barrskog.

Fast fornlämning

ja

66
RAÄ
2033

Boplats

Stenåldersboplats, ca 220 x 40-50 m (NNV-SSO). Inom
% !%<<       <<     
Fynden framkom i markbederdningsspår samt vid provgropsgrävning.
Höjd över havet: 95-100 m.

          
lövsly och barrskog.
Skador: omfattande skador av markberedning.

Fast fornlämning

ja
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