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Bohusläns museum och Göteborgs Naturhistoriska Museum har genomfört en 
förstudie inom Vången ! :"# och ! :"$ i Bengtsfors kommun, med anledning av 
planerad utvidgning av täkt. Syftet med förstudien är att övergripande beskriva 
områdets kulturmiljövärden ur fornlämningssynpunkt samt en naturvärdesinven-
tering bedömd enligt Svensk Standard SS!%%### :$#!&. Förstudien visar att del av 
området utretts arkeologiskt utom den norra delen. Därtill utgör en husgrund från 
områdets militära historia fornlämning och omfattas av lagskydd. Utöver detta har 
natur värden beskrivits och större delen av området utgörs av trivialskog.
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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för området markerat. © Lantmäteriet.
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Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med området och de närliggande lämningarna markerade. © Lantmäteriet.  
Skala 1 :20!000.
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Bakgrund
Förstudien beställdes av R Berglunds Transport Grus & 
Maskin AB och omfattade en kulturhistorisk byråstu-
die med FMIS-excerpering och genomgång av tidigare 
antikvariska underlag, en arkeologisk fältbesiktning, en 
analys av historiska kartor och arkivexcerpering samt en 
naturvärdesinventering. De samlade resultaten presen-
teras i detta PM. Originaldokumentation förvaras på 
Bohusläns museum ( BM dnr !"/#!$% ).

Området
Det aktuella området drygt & kilometer nordväst om 
Bäckefors samhälle ligger i Dalslands skogsbygd och är 
en del av Ödskölts moar, ett område med sandmo och 
insprängda bergspartier och våtmarker. Ensamliggan-
de gårdar och torp kantar området ; i söder finns torpet 
Kraksvadet, i sydväst och väst ensamgårdarna Stora 
Gille rud, Hultet, Sjökas och Sjöbäcken. Ingen bebyg-
gelse återfinns inom själva området. I anslutning till 
områdets nordligaste del finns torpet Intakan. Utmed 
området i öster löper järnvägen upp mot Ed och vidare 
in i Norge/Halden samt en landsväg. Höjden över havet 
varierar mellan !'#-!"% meter inom området.

Arkeologisk bakgrund
Generell lämningsbild
Inom området finns fem registrerade lämningar, varav 
en är belägen mitt i det befintliga täktområdet. Dessa 
summeras i separat tabell.

Närområdets lämningsbild är en mycket talande be-
skrivning av hur olika inventeringstryck levererar läm-
ningar. I bergs- och skogsmarkerna mot öst finns inte 
en enda lämning registrerad ( vilket förstås kan vara en 
riktig bild också med tanke på bergs- och myrmark-
skaraktären ). Österut finns ett antal registrerade röj-
ningsröseområden i samma terrängslag som det aktu-
ella, och i FMIS noteras problematiken med att skilja 
ut gravar från röjningsrösen ; flera rösen har också lyfts 
ut som mer troliga gravar i senare registreringar. Drygt 
& km NÖ om området ligger Ödskölt och Björsby och 
här finns en markant förtätning både av fossil åker och 
gravar/gravfält vilket säkert kan förklaras både med för-
historiskt landskapskontinuitet samt inventeringsgrad, 
just på grund av närheten till bebyggelse, inägor och 

vägnät. Detta är också Dalslands största område med 
fossil åkermark.

Lämningar man kunde förvänta sig inom området 
är utifrån närområdets lämningsbild ytterligare gravar, 
röjningsrösen, fångstgropar, skogsbrukslämningar samt 
även historiska lämningar, främst från den tid området 
tjänade som excersisområde ( se nedan under Historisk 
kart- och arkivstudie ).

Tidigare arkeologiska insatser
Inom området har några tidigare antikvariska insatser 
genomförts. År !()" gjordes en analys av ett påträ*at 
skelett ( Ödskölt '" ) av SHM som bedömde att det 
kunde vara förhistoriskt men inte från stenåldern, vilket 
man antagit från början ( SHM inv &+$&& ). Hernek har 
redovisat bakgrunden i rapporten &##$ :+".

Lödöse museum genomförde en utredning inför täkt-
utvidgning &##' ( Länsstyrelsens diarienummer )+!-
+$%#!-&##' ). Exakt utredningsområde är inte redovisat 
i rapporten men framgår av Länsstyrelsens begäran om 
undersökningsplan, där det framgår att den norra delen 
av det aktuella förstudieområdet inte berördes av utred-
ning ( se figur $ nedan ).

På utredningen &##' grävdes !+( sökschakt i skogs-
mark, resterande område okukärbesiktades. Det anges 
att området har många lämpliga lämningslägen ( platåer, 
öppna ytor ) och utredningen kunde identifiera en sten-
sättning ( Ödskölt !&& ) och ett gränsmärke ( Ödskölt !&+ ). 
Vid denna utredning omtolkades också Ödskölt '), som 
tidigare registrerats som galgbacke, till stallbyggnadsläm-
ning från militärområdet. Galgbackeproblematiken be-
skrivs mer utförligt under Historisk kart- och arkivstudie.

Lödöse museum återkom &##" för en förundersök-
ning av Ödskölt !&&. Den utfördes under ! dag i fält och 
resulterade i en uppmätning av stensättningen och mått-
tangivelser på sten, med ett litet antal kompletterings-
schakt runt om.

Ödskölt !&& och !&+ undersöktes och togs bort &##" 
av Bohusläns museum. Stensättningen uppvisade en 
primärgrav från yngre bronsålder samt en sekundärgrav 
från förromersk järnålder, utöver plundringsgropar som 
skylls på militärerna. En ytterligare tidigare tolkad sten-
sättning invid Ödskölt !&& kom efter undersökningen att 
registreras som Ödskölt !&), omtolkad till en stenöver-
lagrad härdgrop från romersk järnålder.

Tabell 1 (till höger). Sammanställning av FMIS-objekt som återfinns inom området, samt även objekt i närområdet.
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FMIS"beteckning Lämningstyp Antikvarisk"bedömning" 
inför"förstudie Kontext Anm"ur"FMIS

Ödskölt!"#$% Husgrund&! 
historisk!tid

Övrigt!kulturhistorisk! 
lämning Inom!området

Husgrund!e'er!militär!stallbygg(
nad&!belagd!på!karta!från!%)*+,!Ti(
digare!registrerad!som!galgbacke&!
men!noterad!som!”Kungens!stall”!
från!övningsfält!anv!fr!%)*-(tal,!Jfr!
Ödskölt!".$%,

Ödskölt!"/$% Obestämbar Bevakningsobjekt Inom!täkten

”Borgen”&!uppgi'!om!fem!skelett(
fynd!från!%0%%&!%0%*!resp!%0#/,!
Muntliga!källor!uppger!att!det!rör!
sig!om!mordo1er!2Oden(Jonas3!
men!det!anges!också!som!möj(
ligt!att!de!hör!till!galgbacken!Öd(
skölt!"#,

Ödskölt!%** Stensättning Undersökt!och!borttagen Inom!området
Undersökt!av!BM!*--/,!%#C(date(
rad!YBÅ!resp!FROMJÅ,!Felregist(
rerad!höjd!över!havet!i!FMIS,

Ödskölt!%*+ Gränsmärke Fornlämning Inom!området
Gränsmarkering!av!%%!stenar&!en(
ligt!häradskartan!%)0-!markerar!
de!två!gränser!som!möts!i!vinkel,

Ödskölt!%*# Härd Undersökt!och!borttagen Inom!området

I!anslutning!till!stensättningen!
Ödskölt!%**&!daterad!till!ROMJÅ,!
Tidigare!registrerad!som!stensätt(
ning,!Felregistrerad!höjd!över!ha(
vet!i!FMIS,

Ödskölt!+%$%(+ *!Hög&!% 
!Stensättning Fornlämning Söder!om!området

Ödskölt!+*$% Gravfält Fornlämning Söder!om!området %*-x%--!m&!%)!lämningar!2högar&!
resta!stenar3,

Ödskölt!".$% Avrättningsplats Övrig!kulturhistorisk! 
lämning Söder!om!området Halshuggningsplats!”Dalrosenlund”!

enligt!källor,!Jfr!Ödskölt!"#$%,

Ödskölt!")$% Övrigt Övrig!kulturhistorisk! 
lämning Söder!om!området Enligt!uppgi'!”skyttegravar”!från!

Karl!XIV!Johans!tid!%)*+,

Bäcke!%#$% Fångstgrop Fornlämning Öster!om!området

Bäcke!%.$% Fossil!åker Fornlämning Öster!om!området

Röjningsröseområde,!I!äldre!be(
skrivning!noteras!att!några!rösen!
är!mycket!gravliknande&!dessa!lyf(
tes!ut!som!Bäcke!%.$*(+,

Bäcke!%.$*(+ *!Röse Fornlämning Öster!om!området Se!Bäcke!%.$%,

Bäcke!%"$% Fossil!åker Bevakningsobjekt Öster!om!området Röjningsröseområde,

Bäcke!%0 Fossil!åker Fornlämning Öster!om!området Röjningsröseområde,

Ödskölt!""$%!mfl Flera Flera Nordöst!om!om(
rådet

Ett!helt!område!med!röjningsrö(
seområden&!högar&!stensättningar!
tätt!inpå!varandra,!Uppdraget!mot!
själva!Ödskölt!och!Björsby,
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Historisk kart- och arkivstudie
Allmänt
Området för förstudien har under historisk tid varit ett 
utmarksområde till byn Vången, vars gårdar och inägor 
legat omkring & km söder om Högemon.

Skogsområdena i Dalsland har traditionellt brukats 
för bete, men också för uttag av timmer till avsalu. Under 
!'##-talet fanns exempelvis en timmerexport till andra 
delar av Sverige samt Norge. Under !'##-talets slut och 
framåt etablerades järnbruken i Dalsland, bl.a. det när-
belägna Bäckefors bruk. Bruken krävde bränsle i form 
av träkol, som Dalslandsskogarna levererade. Skogsbön-
derna var skyldiga att sälja kol till de närbelägna bruken 
( Aarsrud &##) :!%!-!%) ).

De historiska kartorna
Kartanalysen omfattar främst historiska kartor ur Lant-
mäteriets olika arkiv ( se vidare i kartförteckningen 

nedan ). Inledningsvis kan det vara intressant att titta 
på en kopia från !""$ av Kjettil Claussön Felterus karta 
från !'%$. Ödskölts moar finns markerade i ett glest be-
byggt område med skog och myrmarker. På Ödskölts 
moar, väster om landsvägen mellan Bäcke och Ödskölt 
samt norr om vattendraget Kallebäck, finns en rättar-
plats med galge markerad ( Hernek &##$ :!& ).

För Vångens del finns en rad upprättade historiska 
kartor, som är relevanta för denna analys. Storskifte mel-
lan hemmansdelarna förrättades !"$(. Vid detta tillfälle 
skiftades inte utmarken norr om torpet Knaksvadet och 
det finns därför ingen karta över undersökningsområdet 
från denna tid. Det finns inget omnämnande om någon 
avrättningsplats inom Vångens marker i skiftesprotokollet.

Den äldsta småskaliga kartan över området upprät-
tades !$&+, som ett hyreskontrakt mellan kronan och 
ägarna till Vången och Ödskölt. Kartan visar det område 
som kronan använder som exercished med tillhörande 
byggnader och vägar. Exercisområdets gränspunkter 

Figur 3. Foto över del av stensättningen Ödskölt 123 som den ter sig idag, e#er att den undersökts och börjat växa igen. Inga  
ytterligare ingrepp har ännu gjorts i graven. Foto från väst : Magnus Rolöf, Bohusläns museum.
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Figur 4. Excerpt från Carta öfver Öfningslägret Ödskölts moar från 1823 med området inlagt. Här syns Kungens borg inom  
dagens täktområde, samt i södra änden av området markering för Kungens stall. Direkt utanför övningsområdet finns också  
markerat kruthuset.
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Figur 5. Excerpt från Vången Laga ski#es-karta från 1839 med området markerat. Noterbart är att röset Ödskölt 123, samt även 
stensättningen Ödskölt 122, återfinns där gränserna skär varandra.
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markerades enligt beskrivningen med stenrösen. Vång-
en erhöll åtta tunnor spannmål och Ödskölt fem tunnor, 
som en årlig betalning så länge exercisområdet var i bruk.

Laga skifte förrättades på Vången !$+"-!$+( och två 
kartor över detta finns bevarade. Kartorna är detaljerade 
och beskriver olika markslag ingående. Undersöknings-
området var vid denna tid utmarksområde, som främst 
bestod av skog och sandmo, samt partier av våtmarker. 
Undersökningsområdet genomfors av två vägar varav 
den västra finns kvar idag. Den östra vägens sträckning 
har ändrats, bland annat i samband med byggnationen 
av järnvägen, som invigdes !$"( ( Olsson & Johannes-
son &##) :&) ). Merparten av den bebyggelse, som finns 
med på kartan över exercisplatsen från !$&+ saknas på 
laga skifteskartan, förutom bebyggelsen vid Kungens 
borg. I beskrivningen finns inget omnämnande om ex-
ercisplatsen, men bebyggelsen vid Kungens borg kalla-
des för Borgen. Markering för en eventuell avrättnings-
plats saknas också.

På den häradekonomiska kartan från !$(#-talet har 
en hel del hänt. Järnvägen med två banvaktarstugor ös-
ter och norr om undersökningsområdet har tillkom-
mit. Torpet Intakan och gården Sjökas har byggts och 
bebyggelsen vid Borgen är borta. Två stickvägar ledde 
in i det som idag är täktområde. Markslagen inom un-
dersökningsområdet var främst skogsmark, öppen mark 
( sandmo ) och våtmarker. Troligen hade grustäkt vid 
Borgen redan börjat, eftersom järnvägen krävde tillgång 
till sten, sand och grus utmed hela sträckningen. Borgens 
grusgrop finns omnämnd i handlingar som rör järnvägen 
från !(!& ( Olsson & Johannesson &##) :+(! ).

På den ekonomiska kartan från !('+ finns grustaget 
Borgen markerat. Omfattningen av täkten var en bråk-
del av dagens. En stickväg från järnvägen gick in i det 
som idag är täktområde. Undersökningsområdet är till 
största delen skogsbevuxet och har benämningen Gete-
bergen. Platsnamnet Galgebacken dyker nu upp för för-
sta gången på kartorna. Platsen är belägen strax sydväst 
om Borgens grustäkt.

Förstudieområdet
Undersökningsområdets södra och sydöstra del utgörs 
idag av täktbotten från tidigare täktverksamhet. I detta 
område har bebyggelsen kring ”Kungens borg” legat, en-
ligt kartan från !$&+. Därifrån löpte tidigare en landsväg 
i riktning mot Ödskölt, men det är inte troligt att rester 
av den finns bevarade.

Undersökningsområdet delas idag av en mindre väg, 
som löper i nordsydlig riktning upp mot Knäsjön. Den 
utgjorde tidigare vägen mot Ed förbi Tingvalla mosse. 
Den har ungefär haft samma sträckning sedan !$&+. En 
stickväg ansluter från sydväst ungefär mitt i undersök-
ningsområdet. Denna stickväg finns med på laga skiftes-
kartorna från !$+"-+(. Dess anslutning mot den större 
vägen har förändrats något, men sträckningen är i hu-
vudsak densamma idag som på !$##-talet.

Längst i söder, väster om vägen, finns Ödskölt '), som 
tidigare uppfattats som en galgbacke. Galgbackspro-
blematiken i området är något snårig. Längre söderut 
( utanför området ) ligger Ödskölt '% som är registrerad 
som halshuggningsplats. Lödöse museum omtolkade 
Ödskölt ') till grund efter ett stall, som finns marke-
rat på kartan från !$&+ och föreslog att Ödskölt '% var 
den egentliga avrättningsplatsen ( Lega &##"a ). Vid en 
ännu inte publicerad galgbacksinventering ( Ytterberg i 
manus ) bedöms att Ödskölt '" är det egentliga läget för 

”Galgebräckan” baserat på skelettfynden från Ödskölt '" 
samt belägg på historiska kartor. Hembygdsföreningen 
inventerade efter galgbacken för några år sedan och me-
nade då att fler begravningar var möjliga längs täktkan-
ten, men en metalldetektoravsökning i samarbete med 
Bohusläns museum gav inga resultat.

Stallet Ödskölt ') saknas på lagaskifteskartorna, vil-
ket tyder på att kronan inte längre bedrev exercis på 
platsen och att byggnaden tagits bort.

Väster om vägen har det främst varit sandmo och 
skogsmark, med ett parti av våtmarker mellan bergshöj-
der norr om stickvägen. I området söder om stickvägen 
har det enligt kartan över exercisheden legat ett kruthus. 
Inom detta område har också två områdesmarkeringar 
i form av stenrösen legat. De har numren + och ) och 
markerade alltså inte fastighetsgränser, utan det område 
som kronan arrenderade av ägarna till Vången. Andra 
gränsrösen från exercisheden eller från det laga skiftet 
bedöms inte finnas bevarade inom undersökningsom-
rådet, med undantag av Ödskölt !&+. Fastighetsgränsen 
som löper genom området idag är av senare datum.

Gränsmarkeringen Ödskölt !&+ anlades i samband 
med det laga skiftet !$+"-!$+(. Gränsen är numera borta 
men kan ses på tex laga skifteskartan från !$+( ( figur % ).

Området öster om vägen kännetecknades vid tiden för 
laga skiftet av sandmo med inslag av bergspartier, samt 
skogsmark. Samma gäller för tiden kring !$(# och !('#, 
då de ekonomiska kartorna togs fram.
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Figur 6. Vägen mot Ed och Tingvalla mosse som den ter sig idag. Foto från norr : Magnus Rolöf, Bohusläns museum.

Figur 7. Ödskölt 64 är tämligen svåridentifierad under högsommaren, och avtecknar sig endast som en flack vall, kra#igt över-
växt av träd och gräs.Tumstocken markerar ena sidan på vallen som inte är mer än 15 cm hög här. Foto från väst : Magnus Rolöf, 
Bohusläns museum.
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Sammanfa!ning kart- arkivstudie
Undersökningsområdet har åtminstone sedan !'##-talet 
varit ett utpräglat utmarksområde, främst dominerat av 
sandmoar och skogsmark. Av de historiska kartorna att 
döma har odling inte förekommit inom området. Inte 
heller den arkeologiska utredningen som Lödöse muse-
um genomförde påträ*ade några spår av odling.

En vägsträckning finns bevarad, som löper genom om-
rådet i nordsydlig riktning. Den har löpt från Bäcke till 
Ed via Tingvalls mosse och har samma sträckning idag 
som under början av !$##-talet.

De historiska kartorna ger få fingervisningar om verk-
samheter inom undersökningsområdet. Följande kan 
identifieras :
• Avrättningsplats. Felterus karta från !'%$ ( i ko-

pia från !""$ ) markerar en rättarplats med galge. 
Även muntlig tradition, ortnamn och fynd av ske-
lett tyder på att det funnits en avrättningsplats 
i området, men var denna legat är inte fastställt 
( Ytterberg i manus ). Skifteskartorna från !"$( 
respektive !$+"-+( omnämner ingen avrättnings-
plats på ägorna, inte heller finns någon sådan med 
på kartan från !$&+. Avrättningsplatsen var tro-
ligen tagen ur bruk före !$##-talets ingång, kan-
ske ännu tidigare.

• Excersisområde. Kontraktet mellan kronan och 
markägarna från !$&+ visar att exercis bedrivits på 
platsen. Grunden efter Kungens stall ( Ödskölt 
') ), finns bevarad, men i övrigt är de flesta läm-
ningarna efter exercisområdet borttagna i sam-
band med täkt, järnvägs- och vägbyggnationer 
mm. Inom områdets sydvästra del har ett krut-
hus och gränsmarkeringsrösen legat.

• Täkt. Grustäkten, tidigare kallad Borgens grus-
grop, har troligen sin upprinnelse i anläggandet 
och underhållandet av järnvägen, som invigdes 
!$"(.

Vissa verksamheter belyses inte i kartmaterialet, men 
kan ändå ha bedrivits inom undersökningsområdet. 
Dessa är exempelvis bete, skogsbruk för avsalu eller eget 
bruk, samt produktion av träkol för försäljning till det 
närbelägna Bäckefors bruk.

Arkeologisk besiktning
Beskrivning
Den arkeologiska besiktningen utfördes &#!"-#"-&" un-
der högsommar och bitvis mycket dåliga siktförhållan-
den på grund av tät vegetation i full blom. Besiktningen 
utgör inte en ren inventering efter lämningar utan syftar 
till att utifrån iakttagelser från byråstudie och historisk 
analys göra en övergripande bedömning av kulturmiljön 
och eventuella framtida insatser.

Området gicks över till fots, endast okulärbesiktning 
gjordes. Främst militärkartan från !$&+ användes som 
underlag, samtliga berörda lämningar återbesöktes. Vid 
vissa platser mättes besiktningspunkter in med fältplat-
ta, för dessa finns beskrivningar nedan.Några generella 
iakttagelser kan göras :
• Landskap. Större delen av området är tämligen 

flackt med sandig undergrund, vilket lämpat sig 
väl för exceris under !$##-tal. I den norra änden 
återfinns några igenväxta våtmarksdrag söder 
om ett större skogsbeklätt höjdområde, bitvis 
kraftigt kuperat, som fortsätter utanför områ-
det i väst. Centralt i området finns emellertid ett 
par kullar och åsryggar som i det flacka området 
blir mycket distinkta, det är på en av dessa som 
stensättningen Ödskölt !&& återfinns. Större de-
len av området är väldigt igenväxt av skog och sly, 
vilket försvårar både besiktning och upplevelse 
av det landskap som bör ha funnits vid tiden för 
excerisområdet.

• Vägen. Den äldre vägen mellan Ed och Bäckefors 
ändrar karaktär från körbar skogsväg i söder till 
nästan igenväxt i norr och passerar alldeles in-
till de kända lämningarna. Vägen i sig är inte en 
lämning då den ännu är i bruk, om än avstängd 
i norra änden.

• Lämningar. Inga uppenbara nya lämningar kunde 
påträ*as och det som ändå kunde noteras kunde 
inte bedömas okulärt på grund av vegetationen. 
Området kunde heller inte avsökas i sin helhet, 
besiktningen bör betraktas som en ”sampling”. De 
indikationer som ändå iakttogs beskrivs nedan.

• Lödöse museums utredning. Som framgår av Läns-
styrelsens underlag har den norra delen av förstu-
dieområdet inte omfattats av arkeologisk utred-
ning. Inom det område Lödöse museum utredde 
&##' kan man utifrån deras schaktkarta notera 
att det finns ytor som inte sökschaktgrävts, men 
dessa anges ha avsökts okulärt ( främst ett större 
parti i sydväst ).
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Figur 8. Översikt över den arkelogiska besiktningen med ingående lämningar inom förstudieområdet. Kartan visar också utred-
ningsområdet 2006 samt det område som Lödöse museum genomfört sökschaktning inom (skra$erad yta). Som synes finns ytor 
som inte schaktgrävts inom området. Bakgrund utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2. © Lantmäteriet. Skala 1 :8!000.
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Besiktningspunkter

Punkt 1 och 2
Utgår.

Punkt 3
Inom detta flackområde är skogen betydligt glesare och 
det är oklart varför sökschaktutredning inte gjorts här. 
I området finns ett antal flacka förhöjningar vilka är för 
kraftigt övertorvade för antikvarisk bedömning.

Punkt 4
Här återfinns en tämligen distinkt åsrygg som löper i 
N-S, endast ett hundratal meter från graven Ödskölt 
!&&. Åsryggen upplevs som mycket distinkt i det flacka 
landskapet och borde utgöra ett bra gravläge. Områ-
det är delvis avsökt med sökschakt av Lödöse museum

Punkt 5
Förhöjning precis på kanten av åsryggen ( punkt ) ) ex-
ponerad mot NV. Ett antal synliga stenar i ytan skulle 
kunna indikera grav men även här kraftigt övertorvad. 
Oklart i vilken grad den är avsökt av Lödöse museum.

Punkt 3.

Punkt 4.

Punkt 5.
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Punkt 6
Öppen yta/glänta med högt gräs på ett ganska distinkt 
höjdläge, även detta ett potentiellt läge för grav. Liten 
ansamling stenar synliga men högst osäker bedömning. 
Lödöse museum har sökschaktgrävt i området.

Punkt 7
Liten ansamling sten synlig på smärre förhöjning, men 
högst osäker bedömning som grav eller röse på grund 
av mycket tät skog. Utanför Lödöse museums utred-
ningsområde &##'.

Punkt 8
Hällmark mot igenvuxen våtmark i norr, egentligen ett 
exemplariskt läge för grav men inget kunde iakttas trots 
relativt sparsam vegetation. Utanför Lödöse museums 
utredningsområde &##'.

Punkt 9
Ett relativt öppet område angränsande till den igenvuxna 
våtmarken, kraftig övertorvning. Ett antal flacka förhöj-
ningar i området, bitvis med synlig sten, skulle kunna 
vara exempelvis röjningsrösen. Utanför Lödöse muse-
ums utredningsområde &##'.

Punkt 6.

Punkt 8.

Punkt 9.
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Punkt 10
Kulle i sydslänt från berg, kraftig övertorvning. Till läge 
och form ett bra gravläge, men högst osäker bedömning. 
Ingen synlig sten. Utanför Lödöse museums utrednings-
område &##'.

Punkt 11
Ödskölt ') ( stallgrund ). Belägen i skog med tjock un-
dervegetation är lämningen ganska svåridentifierad i fält. 
Den består av en låg lång vall, endast !#-!% cm hög och 
upp till & m bred. Lämningen har aldrig blivit undersökt 
även om sökschakt dragits i närheten.

Punkt 12
Ödskölt '" ( ”Kungens borg”, även eventuell galgbacke ). 
Denna är utifrån historiska kartor belägen mitt i dagens 
täktområde, och är idag helt försvunnen.

Punkt 10.

Punkt 11.

Punkt 12.
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Punkt 13
Ödskölt !&&, !&+ och !&) ( stensättning, gränssten och 
härd ). Graven är belägen på en mycket distinkt kulle i 
flackområde, lätt att identifiera från vägen. Den är un-
dersökt och borttagen, men kantstenar kvarligger efter 
undersökningen och har börjat växa igen idag, så att det 
nästan ser ut som en ej undersökt grav. Vallar av dump-
sten från undersökningen kvarligger. Gränsstenen åter-
finns alldeles intill vägen, och ser omplockad ut, inga 
synliga schakt runt omkring.

Punkt 14
Läget för kruthuset på !$&+ års karta. Platsen utgörs av 
en liten kulle i tät skog, men inga uppenbara spår kunde 
iakttas. Ett par stenar kunde möjligen vara delar av syll-
konstruktion, men det är högst osäkert. Utanför Lödöse 
museums utredningsområde &##'.

Punkt 13.

Punkt 14.
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Punkt 15
Läget för tre byggnader enligt !$&+ års karta. Platsen ut-
görs av en svag förhöjning på en platå i terrängen, men 
inga synliga lämningar på grund av övertorvning. Ligger 
utanför förstudieområdet.

Punkt 16
Läget för handelsbodar enligt !$&+ års karta. Platsen är 
idag bara flack öppen skog alldeles intill vägen och an-
vänds för kompost. Inga synliga lämningar. Ligger ut-
anför förstudieområdet.

Punkt 15.

Punkt 16.
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Figur 9. Översikt punktobjekt naturvärdesinventering samt klassade områden. Bakgrund utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2. 
© Lantmäteriet. © Lantmäteriet. Skala 1 :8!000.
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Naturvärdesinventering
Föreliggande naturvärdesinventering kan endast ge en 
översiktlig bild över befintliga och potentiella naturvär-
den. Inventeringen har främst inriktats på att genom-
söka de ytor där intressanta naturvårdsobjekt kunde 
tänkas påträ*as. Koordinater anges nedan i Sweref (( 
TM. Rapporten pekar endast ut befintliga naturvärden. 
Något resonemang kring huruvida dessa skulle kunna 
utvecklas i positiv eller negativ riktning beroende på ut-
formning och omfattning av en framtida täktverksamhet 
ryms ej inom denna rapport.

Punkt 1
x '%&)+'# y ++)&)$
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Granskog. Tjäder förekommer här trots skogens mått-
liga naturvärde. Tjäderspillning.

Punkt 2
x '%&)+!$ y ++)!$&
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Planterad granskog

Punkt 1.

Punkt 2.
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Punkt 3
x '%&)!!( y ++)#')
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Gränszon mellan äldre och yngre planterad granskog.

Punkt 4
x '%&+(") y +++($#
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Ledningsgata genom barrskogen

Punkt 5
x '%&)#"& y +++(%+
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Gallrad barrskog.

Punkt 3.

Punkt 4.

Punkt 5.
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Punkt 6
x '%&)!"# y +++('&
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Gallrad barrskog.

Punkt 7
x '%&)&'# y ++)#!+
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Barrskog, flerskiktad i ljusluckor och förekomst av död 
ved ger visst naturvärde.
Kungsfågel hävdar revir här.

Punkt 8
x '%&)+!' y ++)#&"
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Förekomst av död ved ger visst naturvärde.

Punkt 6.

Punkt 7.

Punkt 8.
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Punkt 9
x '%&)!"" y +++("&
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Gallringsskog.

Punkt 10
x '%&)'"# y ++)!'#
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass &.
Blåbärsgranskogsklädd höjd.
Viss betydelse för tjäderförekomsten i området.

Punkt 11
x '%&)'($ y ++)!&"
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass &.
Barrskogsklädd bergrygg. Potentiell spelplats för tjäder.

Punkt 9.

Punkt 10.

Punkt 11.
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Punkt 12
x '%&)"%+ y ++)#$(
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass &.
Blåbärsgranskog. Tjäderhabitat.

Punkt 13
x '%&)$%& y ++)&%$
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Äldre frötallar lämnade på hygge. De kan fungera som 
evighetsträd och utgör då visst naturvärde.

Punkt 14
x '%&)%') y ++))$&
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Lavbevuxen liten höjd i granåker.

Punkt 12.

Punkt 13.

Punkt 14.
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Punkt 15
x '%&))&! y ++))"'
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Liten bergknalle i anslutning till gammal våtmark.

Punkt 16
x '%&)+%) y ++)%#%
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Ung, ogallrad tallplantering.

Punkt 15.

Punkt 16.
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Punkt 17
x '%&)!%' y ++)%#&
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Ungskog.

Punkt 18 
x '%&+(+' y ++)+#'
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Gammal, dränerad våtmark.

Punkt 19
x '%&+'&& y ++)++"
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Planterad granskog.

Punkt 17.

Punkt 18.

Punkt 19.
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Punkt 20
x '%&+'") y ++)&'%
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Mager tallskog. Blåbärsris och död ved ger visst natur-
värde.

Punkt 21
x '%&+""$ y ++)&&!
Naturvärdesobjekt : Skog och träd
Naturvärdesklass +.
Planterad granskog.

Punkt 20.

Punkt 21.
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Generella kommentarer
Naturvärdesinventering enligt Naturvårdsverkets in-
struktion Svensk Standard SS!((### :&#!).
Nivå för naturvärdesklassning är Fält detalj.
Inventeringen genomfördes &#!"-#%-&'.

Noterade arter som omfattas av EUs fågeldirektiv och/
eller rödlistan : 
Tjäder Tetrao urogallus ( EU Bil.I, II och III )
Morkulla Scolopax rusticola ( EU Bil. II och III )
Ringduva Columba palumbus ( EU Bil. III ) Rödlistad 
( NT )
Spillkråka Dryocopus martius ( EU Bil. I )
Koltrast Turdus merula ( EU Bil. II )
Dubbeltrast Turdus viscivorus ( EU Bil. II )
Taltrast Turdus philomelos ( EU Bil. II )
Nötskrika Garrulus glandarius ( EU Bil. II )
Skata Pica pica ( EU Bil. II )
Kråka Corvus corone ( EU Bil. II )
Kungsfågel ( Regulus regulus ) Rödlistad ( VU )

Slutsats och bedömning
Det aktuella området har historiskt använts som ut-
mark, men tilldrar sig ändå visst antikvariskt intresse 
med sin militärhistoria och graven Ödskölt !&&. Del av 
området har också redan utretts arkeologiskt, bitvis med 
sökschaktgrävning och bitvis okulärt. Man behöver ändå 
notera att det främst är smalschakt i delvis tät skog som 
gjorts, den grävda ytan av det område som sökschaktats 

uppgår till #,##", och får betraktas som indikations-
grävning. Den norra delen av förstudieområdet har inte 
utretts arkeologiskt. Inga av fältiakttagelserna som gjorts 
i denna förstudie är säkerställda antikvariskt, men med 
tanke på närområdets generella lämningsbild av gravar 
och röjningsrösen mm, är det möjligt att ytterligare forn-
lämningar skulle kunna påträ*as, främst då i norra delen.

Det sk ”kruthuset” ( punkt !), figur $ ) skulle, om läm-
ningar av det ändå finns kvar, utgöra fornlämning. Plat-
sen skulle kunna inkluderas vid en eventuell komplet-
teringsutredning.

I FMIS finns en del diskrepanser som kommer att kor-
rigeras i en ändringsanmälan. Ödskölt ') är idag övrig 
kulturhistorisk lämning, men utgör fornlämning enligt 
Kulturmiljölagen. Därmed omfattas den av lagskydd och 
vid exploatering av området ska ansökan om ingrepp i 
fornlämning göras till Länsstyrelsen.

Ödskölt '" är idag bevakningsobjekt, men bör få anti-
kvarisk status förstörd. Ödskölt !&+ är idag fornlämning, 
men bör få status undersökt och borttagen, då den doku-
menterats av Bohusläns museum.

Naturvärdesinventeringen har främst syftat till att lyf-
ta fram befintliga naturvärden och gör inga bedömningar 
angående hur de påverkas av framtida täktverksamhet. 
Större delen av området utom ett parti i norr har dock 
bedömts som trivialskog.

Denna rapport publiceras inte utan arkiveras på Bo-
husläns museum, tillsammans med basdokumentatio-
nen ( besiktningsfoton, digitala underlag samt övriga 
underlag ).
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Hej Stellan!

Det gulmarkerade området skall enligt SS199000:2014 klassas 
Naturvärdesklass 4 (visst biotopvärde). Hela detta område täcks av 
planterad barrskog. Självfallet skulle skogen, om den lämnades åt 
fri utveckling, få högre naturvärde på mycket lång sikt, men i 
dagsläget är den trivial.
I nordöstra hörnet finns ett område markerat orange, 
Naturvärdesklass 3 (Påtagligt biotopvärde). Hällmark omgiven av 
något äldre gran innebär att denna yta avviker från den övriga. 
Eftersom jag fann tjäderspillning på vägen rör sig fågeln bevisligen i 
området. Sannolikt har den plockat grus (som hjälper till vid 
matsmältningen) från vägen. Det enda område som har någon 
karaktär av tjäderbiotop inom det inventerade området är den 
orangemarkerade ytan. Hur denna eventuellt anknyter till andra, 
liknande biotoper i landskapet har inte undersökts vid denna 
inventering.

Inom hela det inventerade området noterade fågelarter som 
omfattas av EUs fågeldirektiv och/eller rödlistan:
Tjäder Tetrao urogallus (EU Bil.I, II och III)
Morkulla Scolopax rusticola (EU Bil. II och III)
Ringduva Columba palumbus (EU Bil. III) 
Spillkråka Dryocopus martius (EU Bil. I) Rödlistad (NT)
Koltrast Turdus merula (EU Bil. II)
Dubbeltrast Turdus viscivorus (EU Bil. II)
Taltrast Turdus philomelos (EU Bil. II)
Nötskrika Garrulus glandarius (EU Bil. II)
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Skata Pica pica (EU Bil. II)
Kråka Corvus corone (EU Bil. II)
Kungsfågel (Regulus regulus) Rödlistad (VU)

Naturvärdesinventeringen har genomförts av undertecknad 

Leif Lithander
Naturvårdsintendent
Göteborgs Naturhistoriska Museum

Doktorand
Institutionen för biologi och miljövetenskaper
Göteborgs universitet

" From: "Leif Lithander <leif.lithander@vgregion.se>
"Subject: "SV: SV: BM PM 2017-10-11
" Date: "30 november 2017 01.32.24 CET
" To: "Stellan Ahlin <stellan.ahlin@geolog.se




