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SAMMANFATTNING 
På uppdrag av Södra skogsägarna har Sigma Civil utfört en kulturhistorisk förstudie i Bäckefors. 
Utredningen är gjord med anledning av framtagandet av en detaljplan för en omlastningsterminal för 
virke, benämnd Bäckeforsterminalen. Rapporten utgör underlag till miljökonsekvensbeskrivningen 
som tas fram i detaljplanen. Syftet är att beskriva påverkan som den planerade virkesterminalen kan 
ha på riksintresset för kulturmiljövård Bäckefors bruk (P8), påverkan på eventuella nytillkomna 
fornlämningar samt påverkan på lämningen Ödskölts moar. Terminalen föreslås lokaliseras på 
Ödskölts moar nordväst om Bäckefors i Bengtsfors kommun. Planområdet ligger strax öster om väg 
172 som går mot Bengtsfors och norr om järnvägen (Norgebanan).

I nära anslutning till utredningsområdet ligger riksintresset Bäckefors bruk. Bruket som är ett av 
Dalslands bäst välbevarade bruksmiljöer utgör en representativ miljö för Sveriges tidiga industriella 
historia. Riksintresset avgränsas inte bara av själva bruksområdet utan även av stora skogsområden 
norr om bruksområdet som nyttjats som resursområde för kolning. Fornlämningsbilden i det 
omgivande landskapet domineras av förhistoriska gravar som antyder att området använts ner till 
åtminstone bronsålder. Ett antal närliggande områden med fossil åkermark norr och väster om 
utredningsområdet, visar att området använts för odling under förhistorisk tid. Utredningsområdet 
ligger i sin helhet inom lämningen Ödskölts moar - en militär mötesplats. Övningsfältet var avsedd 
att permanentas vilket dock inte skedde. Alla byggnaderna nedmonterades runt mitten av 1800-talet 
(Figur 1).

I samband med den arkeologiska utredningen inom utredningsområdet framkom inga 
skogsbrukslämningar som haft samband med Bäckefors bruk. Kopplingen mellan utredningsområdet 
och riksintressets resursområde bedöms i och med detta som svag. Vidare framkom inte heller några 
nya fornlämningar, varken förhistoriska lämningar eller lämningar som haft samband med det militära 
övningsfältet. Vid fältinventeringen framkom rester av banvaktarbostaden som legat intill järnvägen. 
Kvar på platsen återfanns övertorvade husgrunder och en stensatt brunn. Inom utredningsområdets 
sydöstra del påträffades en agrarhistorisk miljö vid Lunnane i form av en äldre väg kantad av 
stenmurar och en allé samt en mindre odlingsyta. Lämningarna ovan har inget lagskydd då de 
bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar, men bör trots detta visas hänsyn i det fortsatta 
arbetet.

Utredningsområdet berör inte direkt riksintressets avgränsning. Kopplingen mellan brukets 
resursområde och utredningsområdet bedöms inte finnas. De kärnvärden som ligger inom 
bruksområdet ligger långt från Bäckeforsterminalen (3 km) och siktlinjer däremellan saknas. 
Planförslaget medför därmed inte någon negativ visuell påverkan på bruksmiljön, riksintressets höga 
värden förändras inte i och med planerad verksamhet och läsbarheten av brukets uttryck och historia 
bibehålls. Någon påtaglig skada bedöms därför inte uppstå på riksintresset Bäckefors bruk.

Planförslaget påverkar inga fornlämningar. Ingen påverkan sker på det historiska övningsfältet 
Ödskölts moar.
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Figur 1. Kulturmiljöer och objekt i landskapet kring föreslagen terminal.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
På uppdrag av Södra skogsägarna har Sigma Civil utfört en kulturhistorisk förstudie i Bäckefors. 
Utredningen är gjord med anledning av framtagandet av en detaljplan för en omlastningsterminal för 
virke, benämnd Bäckeforsterminalen. Av miljömässiga och ekonomiska skäl avser bolaget att öka 
tågtransporter av virke och behöver för detta en terminal där virke kan omlastas från lastbil till tåg 
samt en plats där virke kan lagras inför omlastning. Terminalen är tänkt att nyttjas året runt och näst 
intill dygnet runt utan inskränkningar.

När en detaljplan upprättas ska en strategisk miljöbedömning göras av planen om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I Länsstyrelsens yttrande på 
avgränsningssamrådet till miljökonsekvensbeskrivningen1 angavs under miljöaspekten kulturmiljö att 
det inom planområdet kan finnas okända fornlämningar. Dels lämningar som kan ha koppling till 
Bäckefors bruk, framförallt kolningsanläggningar, dels lämningar av förhistorisk typ då ett antal 
kända fornlämningar såsom fossil åkermark, gravar och gravfält finns registrerade i planområdets 
närhet. Länsstyrelsen bedömde därför att en arkeologisk utredning behövde genomföras. Då 
planområdet gränsar direkt intill riksintresset Bäckefors bruk ansåg Länsstyrelsen vidare att planen 
kan komma att påverka riksintresset och krävde därför att en kulturhistorisk förstudie ska tas fram. 
Slutligen ingår planområdet i det vidsträckta området Ödskölts moar som använts som militär 
mötesplats, vilket bör beaktas. Lämningen har i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister inte fått 
någon antikvarisk bedömning, däremot en rekommenderad byråmässig bedömning som fornlämning 
som grundats på kartunderlag från 1823 (Laga delning, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: O219-25:6).
Denna rapport utgör underlag till miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram i detaljplanen för 
Bäckeforsterminalen. Syftet är att beskriva påverkan som den planerade virkesterminalen kan ha på 
riksintresset för kulturmiljövård Bäckefors bruk (P8), påverkan på eventuella nytillkomna 
fornlämningar samt påverkan på lämningen Ödskölts moar. Förstudien är inriktad på att i stora drag 
beskriva kända fornlämningar i området liksom kulturlandskapets historiska utveckling, redogöra för 
eventuella konflikter mellan kulturmiljöer och planförslaget samt lämna rekommendation för det 
fortsatta arbetet. 

1.2 SYFTE OCH METOD 
Förstudien har genomförts dels genom studier av äldre kartmaterial och tidigare utredningar och 
undersökningar i området, och dels i form av ett fältbesök som genomfördes i september 2020. 
Historiska kartor har inhämtats från Lantmäteriet som till viss del georefererats mot modernt 
kartunderlag. Djupare analyser har inte rymts inom ramen för denna studie. Planeringsunderlag för 
Västra Götaland som är tillgängligt via länsstyrelsens geodatakatalog har använts liksom strandnivå- 
och jordartskartor från Statens geologiska undersökning (SGU).

1 Avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivning avseende detaljplan för omlastningsterminal inom Vången i 
Bengtsfors kommun. Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020-05-29. Diarienummer 402-20320-2020.
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1.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Bäckeforsterminalen föreslås lokaliseras på Ödskölts moar nordväst om Bäckefors i Bengtsfors 
kommun. Planområdet ligger strax öster om väg 172 som går mot Bengtsfors och norr om järnvägen 
som går mot Halden i Norge (Figur 2). Ytan för ny terminal omfattar cirka 35 hektar skogsmark, delvis 
avverkad. 

Planområdets yttre gränser är den geografiska avgränsning som i rapporten omnämns som 
utredningsområde. Utredningsområdet tillhör Ödskölt socken, som gränsar till Bäcke socken i väster.

Figur 2. Utredningsområdet för Bäckeforsterminalen ligger längs med väg 172 strax norr om Bäckefors.

2 LANDSKAP OCH TOPOGRAFI
Landskapets topografi, geologi och vatten är de naturgivna förutsättningarna som varit 
utgångspunkten för människans möjlighet att bruka och etablera sig i landskapet. 
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Dalsland är litet till ytan men landskapet omfattar flera olika typer av terrängformer som gett upphov 
till mycket varierande natur- och kulturmiljöer. Huvuddelen av landskapet har karaktären av ett 
sprickdalslandskap och naturgeografiskt tillhör Bäckefors en region med höjdryggar, sprickdalar och 
barr- och lövskog, barrskogen är klart dominerande. Jordarten inom utredningsområdet utgörs av det 
isälvssediment med grovmo, sand och grus som bildades i samband med den senaste 
isavsmältningen för cirka 12–13 000 år sedan. Längs med Kallebäcken i öster finns områden med 
torv.  

Växtligheten i området består till största delen av granskog med insprängda nyplanterade kalhyggen. 
Utredningsområdet ligger på en flack och skogsbeväxt grus- och moränplatå kallad Ödskölts moar. 
Ödskölts moar bildades i slutet av den senaste istiden då inlandsisens front smälte av mot norr. Under 
avsmältningen blev klimatet under en period åter kallare vilket hejdade iskantens tillbakadragande 
och stora mängder sediment avsattes längs iskantens utbredning. Avsättningarna benämns i Sverige 
för den mellansvenska israndzonen, Ödskölts moar är en del av denna israndzon. Vid nedisningens 
början utgjordes Bengtsfors kommun av en kustarkipelag där de högsta höjderna stack upp som öar 
ur havet. Aktuellt område ligger idag mellan cirka 155 och 165 meter över havet och tillhör ett område 
som legat över högsta kustlinjen2. Efter inlandsisens tillbakadragande startar landhöjningen som 
fortfarande är en aktiv process. För 11–10 000 år sedan bildas ett landskap som i stort sett såg ut 
som det landskap vi möter idag med sammanhängande landområden och mindre sjöar som bildats 
efter att de isolerats från havet.

Figur 3. Utredningsområdet ligger på Ödskölts moar.

2 Högsta kustlinjen är den nivå som havet maximalt nådde upp till efter den senaste nedisningen. För Dalsland varierar 
denna nivå från cirka 130 m ö. h. i de sydligaste delarna till cirka 170 m ö. h. längst i norr.
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Figur 4. Äldre uppvuxen granskog inom planområdets södra delar.Åtgärdsförslag

3 KULTURLANDSKAPET

3.1 FORNLÄMNINGSBILD
Fornlämningar och fornfynd regleras i 2 kap kulturmiljölagen (KML). Definitionen av fornlämningar är 
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna. 

Inventeringar i Riksantikvarieämbetets regi har skett i området i slutet av 1980-talet och finns 
registrerade i deras kulturmiljöregistret, KMR. Man kan se att det generellt är glest med lämningar 
väster om utredningsområdet och även i öster inom riksintresseområdet Bäckefors bruk. 
Inventeringar inom projektet Skog och Historia har genomförts mellan åren 2005–2006, dock inte i 
den närmaste omgivningen. Inventeringsbilden ser densamma ut som för lämningar som finns 
upptagna i kulturmiljöregistret. Fornlämningsbilden i det omgivande landskapet domineras av 
förhistoriska gravar (Figur 5). Det rör sig om stensättningar, rösen, högar och gravfält, gravtyperna 
antyder att området använts ner till åtminstone bronsålder. I grustäkten sydväst om utrednings-
området, har en stensättning med brandgravar undersökts år 2008. Graven daterades med hjälp av 
brända benbitar till yngre bronsålder. Fyndplatser i närområdet med påträffade flintverktyg, avslag, 
yxor mm visar dock att mänsklig aktivitet funnits här redan under stenåldern. Avsaknaden av 
boplatslämningar i området är tydlig. Det har förstås funnits samtida bosättningar i närheten av 
gravplatserna, men lägena för dessa är inte klarlagda. Boplatserna kan ha legat i den mer flacka 
terrängen, gärna i närheten av vattendrag och på sydvända sluttningar. Ett antal närliggande områden 
med fossil åkermark visar att området använts för odling under förhistorisk tid. Ett av dessa områden 
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är Dalslands största odlingsröseområde och innehåller inte mindre än 157 odlingsrösen (L1963:4462). 
Flera av rösena är mycket gravliknande och det kan inte uteslutas att vissa rösen kan vara gravar 
(uppgift från Fornsök i samband med dokumentation av lämning L1963:4462). I princip hela 
utredningsområdet ligger inom den registrerade lämningen Ödskölts moar (L1959:3301). Lämningen 
avser en militär mötesplats under 1800-talets första hälft, se vidare under kapitel 3.6 Antikvarisk 
bedömning saknas för lämningen, statusen i kulturmiljöregistret är ”uppgift om, ej bekräftad i fält”. 

Figur 5. Registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister.
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3.1.1 Arkeologisk utredning år 2020
Länsstyrelsen beslutade i augusti år 2020, på grund av risken för förekomst av okända fornlämningar 
inom utredningsområdet, om en arkeologisk utredning. Förvaltningen för kulturutveckling, Kulturmiljö 
utförde utredningen i september månad samma år. I samband med fältinventering grävdes ett flertal 
sökgropar/sökschakt inom planområdet i avsikt att klargöra om projektet berör fornlämningar (Figur 
6). Inga nya skogsbrukslämningar som haft samband med Bäckefors bruk framkom. Kopplingen 
mellan utredningsområdet och riksintressets resursområde bedöms i och med detta som svag. Vidare 
framkom inte heller några nya fornlämningar, varken förhistoriska lämningar eller lämningar med 
samband till det militära övningsfältet. Länsstyrelsen meddelade utifrån utredningsresultatet att det 
inte krävs ytterligare antikvariska åtgärder i området samt att Länsstyrelsen inte har något att erinra 
mot exploatering inom planområdet.

I samband med den arkeologiska utredningen framkom rester av banvaktarbostaden som legat intill 
järnvägen. Kvar på platsen återfanns en husgrund och en stensatt brunn (Figur 6). Lämningarna har 
inget lagskydd då de bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.

Figur 6. I samband med den arkeologiska utredningen av planområdet 
grävdes flera sökschakt. Orange cirkel avser banvaktarbostad, 
blå cirkel en brunn.
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3.1.2 Fältbesök september 2020
I september månad gjordes ett fältbesök inom ramen för förstudien i avsikt att få en uppfattning av 
områdets kulturvärden, landskapsbild och om eventuella icke kända fornlämningar finns i området. 
Då den arkeologiska utredningen genomförts veckorna innan, med ett flertal sökschakt inom 
planområdet, lades inte fokus på just den aspekten.

På Ödskölts moar som historiskt varit trädlöst, växer idag nyplanterad granskog i dess södra del. I 
norr är skogen avverkad, enstaka tallar finns kvar. Området upplevs flackt och vyerna bör ha varit 
långa när mon var utan träd och användes som militärt övningsområde. Under fältbesöket framkom 
inga lämningar eller miljöer inom planområdet som kan kopplas till denna tid. 

Figur 7. Ödskölts moar är till stora delar avverkad. Väg 166 i framkant av bilden.

I området för banvaktarstugan noterades rester av huset och omkringliggande anläggningar såsom 
en brunn och mindre husgrunder. 
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Figur 8. Kallmurad stenbrunn som legat på banvaktarstugans tomt.

Figur 9. Övertorvade husgrunder från banvaktarstugan som en gång legat längs med spåret. Planområdets södra 
del.

I områdets sydöstra del ligger en sammanhållen bebyggelsemiljö med äldre agrara strukturer 
fortfarande synliga i landskapet. Miljön har etablerats efter järnvägens framdragning i slutet av 1800-
talet, bebyggelsen ser ut att vara från 1900-talet. En äldre väg som är kantad med stenmurar och en 
trädrad/allé samt en åkeryta finns kvar och minner om ett tidigare brukande av marken.



Kulturhistorisk förstudie 
2020-10-23

Projektnummer 153749

Sigma Civil AB RAPPORT-105681

www.sigmacivil.se 13(23) Version 1.0

Figur 10. Äldre bebyggelsemiljö med agrara strukturer bevarade i landskapet. Planområdets sydöstra del.

3.2 OMRÅDETS HISTORISKA UTVECKLING OCH 
MARKANVÄNDNING 
Ödskölts socken är belägen i norra Dalslands skogs- och bruksbygder. Socknen domineras av 
skogbevuxen bergsterräng och sandmoar samt spridd dal- och höjdbebyggelse. Den äldre byn Ödskölt 
växte fram kring kyrkan som har medeltida ursprung. Mellersta delarna av socknen domineras av de 
så kallade Ödskölts moar som med sitt stora militära övningsområde under 1800-talet präglat bygden. 
Dessförinnan hade moarna använts som tingsplats för Vedbo härad. Under 1800-talet första hälft 
skiftades både in- och utmarker i socknens olika byar. De flesta av dem splittrades och det var i och 
med denna process som dagens jordbrukslandskap med många ensamgårdar kom till. Planområdet 
har till övervägande del hört till ägorna för Vångens by som haft sin samlade bebyggelse med 
kringliggande inägor söder om planområdet (Figur 12, A). Till viss del berörs även utmark som hört till 
Ödskölts by och till Vättungens säteri. Ett vägnät av äldre vägar och stigar som gått mellan odlingsytor 
och bebyggelse finns fortfarande kvar i landskapet. Vägsträckningen för väg 172 är gammal och kan 
följas på historiska kartor ner till 1600-talet. Man kan se på äldre geografiska avritningar hur vägen 
slingrar sig förbi Bäckefors bruk, byn Wången, Ödskölts moar, förbi Ödskölts kyrka och vidare norrut 
mot Laxsjön och Billingsfors.

När Dalslands Järnväg byggdes mellan Mellerud och Fredrikshald i Norge förlades den till Bäckes 
dalgång. I området mellan gamla bruket och kyrkan uppfördes en järnvägsstation och en 
banvaktarstuga längs spåret, med tiden även en mindre hållplats ihop med banvaktarstugan, Vången 
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hållplats (Figur 12. B och C). Järnvägen, idag kallad Norgebanan, invigdes 1876 och stationen i 
Bäckefors kom att bli startpunkten för samhället Bäckefors.

På de historiska kartorna ser man att planområdet legat på utmarker som hört till Vångens by. 
Utmarken var mark som inte var odlad och innan byarnas skiftning brukades utmarken gemensamt av 
byborna. Från skogen togs ved, byggnadstimmer och hägnadsvirke. Kolning och tjärframställning för 
husbehov utfördes också i skogen men främst nyttjades utmarken till bete. I utmarken placerades 
också torpbebyggelsen och backstugorna. Vången har haft ett soldattorp med en mindre tillhörande 
odlingsyta i planområdets sydöstra del, på häradsekonomiska kartan benämnd ST som i soldattorp 
(Figur 12. B). När järnvägen anlades kom den att klyva torpets odlingsytor så att en del hamnade norr 
om järnvägen. I samband med detta eller strax efter, har ny bebyggelse etablerats i detta läge, på 
dagens kartor benämnt som Lunnane. Den nya gårdstomten syns på ekonomiska kartbladet från 1963 
(Figur 12. C). 

Figur 11. Läge för soldattorp som hört till Vångens by. Idag Lunnane söder om järnvägen.

Järnvägen har även klyvt den militära mötesplatsen på Ödskölts moar i två delar. Det framgår tydligt 
på häradsekonomiska kartan från 1800-talets sista årtionde (Figur 12. B).

De spår som fortfarande är synliga i landskapet efter historisk markanvändning inom planområdet 
framgår av Figur 12, delkarta D. Det rör sig om rester av banvaktarstugan samt bebyggelsemiljön vid 
Lunnane med dess agrarhistoriska strukturer.
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Figur 12. Historisk utveckling i området, från år 1837 fram till nutid. Kartunderlag från Lantmäteriet, Historiska 
kartor3

3 A: Lantmäteristyrelsens arkiv: Laga skifte Vången nr 1, 1837, B: Rikets allmänna kartverks arkiv: Häradsekonomiska 
kartan, 1890-97, C: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiskt kartblad, 1963, D: Ortofoto, 2020.
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3.3 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN - BÄCKEFORS BRUK
Vissa värden i vår omgivning - riksintressen - anses så värdefulla att de skyddas med en särskild 
lagstiftning. Riksintressen för kulturmiljövården är lagskyddade enligt miljöbalken 3 kap §6. I nära 
anslutning till Bäckeforsterminalen ligger riksintresset för kulturmiljövård Bäckefors bruk 
[P 8], (Figur 13 och Figur 14). Riksintresset har ur ett kulturhistoriskt perspektiv, ett högt värde. 
Bruksmiljön är en av Dalslands bäst bevarade. Miljöerna är överlag välbevarade och ingår i ett tydligt 
sammanhang. Här finns representativa miljöer som berättar om brukets etablering och utveckling. 
Den historiska läsbarheten är hög och sambanden mellan de olika anläggningarna går tydligt att 
avläsa. Upplevelsevärdet är högt då miljön är lätt att uppfatta även för icke-experten. Mindre 
verksamma industrier i nära anslutning till den äldre bruksmiljön ger kontinuitet bakåt i tiden och 
bidrar till ett högt bruksvärde. 

Bruket grundades under andra hälften av 1700-talet av brukspatronen på Vättungens säteri Leonard 
Magnus Uggla. Det anlades på Vättungens mark, vid ån där det sedan tidigare fanns en såg. 
Vättungens säteri som har medeltida anor, hade stora och goda skogstillgångar som var den 
viktigaste anledningen till brukets etablering just här. Vättungen kom att vara förknippat med 
järnbruket fram till år 1901 då godset avstyckades från bruket. Bruket var igång till år 1920 då det 
lades ned. 

Riksintresset utgörs av en större sammanhängande yta bestående av Bäckefors bruk inklusive 
anläggningar och funktioner som krävts för brukets produktion. Den totala ytan för riksintressets 
avgränsning är drygt 1400 hektar. Förutom området där brukets olika anläggningar ligger, ingår även 
stora skogsområden norr om bruksområdet. Terrängen här är kuperad med stora höjdskillnader och 
här finns mindre vattendrag, en mosse och flertalet tjärnar.

Figur 13. Ruiner från en av brukets smedjor, Bäckefors Bruk.
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Figur 14. Utredningsområdet gränsar till riksintresseområdet Bäckefors bruk (P8).

Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver Bäckefors bruk enligt följande:
  

Motivering:  En av de bäst bevarade bruksmiljöerna i Dalsland, på 1800-talet en av landets 
största och första tillverkare av stångjärn efter den s.k. lancashiresmetoden.  

Uttryck för riksintresset: Bruksgata med herrgård från 1770-tal ombyggd på 1830-talet, f d 
brukskontor från 1830, f d handelsbod, mekanisk verkstad från 1846, f d skolbyggnad från 1829, 
arbetarbostäder från 1820–1830, uthuslängor, smedjeruiner, brukets resursområde med skog 
för kolning och vattendrag för kraftuttag och sjömalm, ett femtontal dagsverkstorp, 
kolningshusruiner.  

I området ingår även: Fornlämningsmiljöer bestående av gravfält med 6 högar, hällkista i 
stensättning, 2 röjningsröseområden med tillhörande gravgrupper.  
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3.3.1 Vad innebär påtaglig skada på riksintresset?
Riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön 
och det är med utgångspunkt i riksintressebeskrivningen som skadebedömning ska göras (Handbok, 
Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, 2014). 
Begreppet påtaglig skada är centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelsen om 
riksintressen. Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till 
åtgärdens art och omfattning. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de 
värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt. (Allmänt råd SNV NFS 
2005:17) Statusen som riksintresse innebär att det riksintressanta kulturhistoriska skede som 
återspeglas i miljön ska vara läsbart även efter en förändring. Reglerna prövas vid rättsverkande 
beslut om förändringar och är inte tillämpliga avseende pågående markanvändning.

En åtgärd kan även anses utgöra påtaglig skada på kulturmiljön om den innebär en tillfälligt mycket 
stor inverkan. I bedömningen av en åtgärds inverkan ingår därmed även frågor om hur mycket, på 
vilket sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grunden för 
riksintresset. Det innebär att en skada som inte är oåterkallelig men som, för en kortare eller längre 
tid, försämrar läsbarheten eller upplevelsen av det kulturhistoriska skede som motiverat utpekandet 
kan bedömas som påtaglig.

Olika delar inom ett område av riksintresse kan vara olika känsliga för likartade åtgärder. En 
genomgripande åtgärd utanför områdesavgränsningen kan mycket väl ge upphov till påtaglig skada, 
medan många ordinära åtgärder innanför gränsen inte alls behöver göra det.

3.4 REGIONALA OCH KOMMUNALA INTRESSEN
Kommunens kulturmiljöprogram med utpekade kulturmiljöer är från år 1993. Kunskapsunderlaget 
kompletterades år 2019 med en kulturhistorisk byggnadsinventering för bland annat Bäcke och 
Ödskölt socknar. 

Bäckefors bruk är upptaget i kulturmiljöprogrammet (146002 - Bäckefors Bruk). Det avgränsade 
området sammanfaller geografiskt och värdemässigt med riksintresseområdet KP8 (Bäckefors bruk), 
se Figur 15. Förutom värdet av själva bruksmiljön tas det vidsträckta skogs- och mossområdet norr 
om bruket upp som ett viktigt resursområde för kolning, en verksamhet som varit en förutsättning för 
brukets överlevnad. I området fanns vid 1800-talets slut även ett stort antal torp med tillhörande 
jordbruksmark. Flertalet av dessa ligger kvar idag med igenväxande odlingsmarker.

3.5 SKOGEN SOM RESURSOMRÅDE FÖR BÄCKEFORS BRUK
Järnbruken var viktiga för den dalsländska sysselsättningen och ekonomin, särskilt genom de 
bisysslor de gav upphov till, många bönder tjänade en extra slant genom att framställa och leverera 
kol till bruken. För att ligga så pass nära Bäckefors bruk slås man av avsaknaden av 
skogsbrukslämningar i området. Skogen var brukets resursområde och nyttjades för kolning och har 
därmed haft en avgörande betydelse för brukets tillkomst.  Lämningar som kan kopplas till den typ av 
verksamhet är kolbottnar, milor eller kolarkojor. Vid en enklare GIS-analys av skogsbruks-
lämningarnas geografiska lokalisering i relation till bruket, ser man att det både inom en radie av 2 
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mil och 1 mil är glest med denna typ av lämningar. Närmaste registrerade skogsbrukslämningar ligger 
cirka 7 km öster om utredningsområdet, en bra bit utanför riksintressets avgränsning (Figur 15). Det 
är svårt att säga vad det beror på. Orsaken kan vara att den inventering som gjordes i slutet på 1980-
talet hade ett annat fokus än på lämningar som förknippas med kolningsverksamhet och skogsbruk. 
Det kan också vara så att området inte har inventerats. Att det inte påträffats skogsbrukslämningar 
inom utredningsområdet är kanske inte så konstigt då detta område länge varit en del av en trädlös 
mo och ett område som under 1800-talet varit avgränsat för militär verksamhet. 

Vättungens säteri har genom århundradena varit den dominerande fastigheten i Bäcke socken, både 
genom sin storlek men även genom det inflytande som ägarna haft över trakten och dess folk. 
Gårdens skog har till stora delar legat inom området för riksintresset Bäckefors bruk. Skogsarealerna 
har varit stora och sysselsatt många personer i arbetet att förse bruket med ”bränsle” i form av kol. 
Även om det idag inte finns några kända skogbrukslämningar inom detta område, kan man 
förmodligen utgå från att det är från dessa trakter, som en gång hört till brukspatronen på Vättungens 
säteri, som kolet till bruket hämtats ifrån. Äldre kartmaterial över Vättungens säteri har inte hittats i 
Lantmäteriets arkiv för historiska kartor.  

Figur 15. Skogsbrukslämningar i relation till Bäckefors bruk och dess resursområde.
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3.6 ÖDSKÖLTS MOAR – EN MILITÄR MÖTESPLATS
Planområdet ingår i den vidsträckta lämningen Ödskölts moar (L1959:3301), en militär mötesplats där 
soldater samlats för övningar. De militära övningsområdena har historiskt varit belägna på ganska 
stora och öppna platser i landskapet som medgav trupprörelser och större förflyttningar i 
övningshänseende, till exempel på en hed som i fallet med Ödskölts moar. Ödskölts moar är idag 
skogbevuxet men tidigare har landskapet varit trädlöst. Den obevuxna moränen användes 1822 i Karl 
XIV Johans närvaro och var avsedd att permanentas vilket dock inte skedde. Innan järnvägen klöv 
området i två delar, var Ödskölts moar en sammanhängande yta på drygt 440 hektar.

Ett kartöverlägg från år 1823 visar utredningsområdets läge i förhållande till övningsfältet och hur 
området varit disponerat (Figur 17). Platsen beskrivs i kartan som ”jämn och skoglös mark”. Inom 
området finns få byggnader utritade; några handelsbodar (1), ”Trakteurställen” som sannolikt 
fungerat för utspisning av mat (2) och huvudbyggnaden ”Kungens Borg” med tillhörande stall (3). 
Platsnamnet Borgen finns fortfarande kvar och utgörs idag av grustäkten strax söder om området 
(Figur 12, C). Planområdet berör inte något av lägena för dessa byggnader. I öster är det på kartan 
markerat ytor som avser förläggningsplatserna för de olika regementen som nyttjat området. 
Planområdet berör platsen för ”Wästhgötha Dahls Regemente”. Strax utanför mötesplatsens 
avgränsning ligger spridd torpbebyggelse.

Alla byggnader inom övningsfältet nedmonterades runt 1845–50. Idag finns inga fysiska spår kvar 
inom utredningsområdet som minner om tiden när Ödskölts moar var en militär mötesplats under 
1800-talets första hälft. 

Figur 16. Ödskölts moar som det ser ut idag.
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Figur 17. Övningsområdet för Ödskölts moar som det såg ut år 1823. Utredningsområdet (svart streckat område) 
berör ytor som varit förläggningsplats för Wästhgötha Dahls Regemente. I bakgrunden syns dagens 
vägnät i orange, järnvägen är streckad. 

4 SAMLAD BEDÖMNING 

4.1 PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN PÅ KULTURLANDSKAPET

4.1.1 Påverkan på riksintresset Bäckefors bruk
Riksintresset Bäckefors bruk har höga kunskaps-, upplevelse- och bruksvärden. Bruket som är 
välbevarat utgör en representativ miljö för Sveriges tidiga industriella historia. 
Bruksområdet med dess anläggningar samt det resursområde som använts för kolning påverkas inte 
av planförslaget. I riksintressets resursområde, saknas idag kända skogsbrukslämningar. Det 
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framkom inga lämningar av typen kolningsanläggningar vid den arkeologiska utredningen som 
genomfördes inom utredningsområdet och som gränsar till det förmodade resursområdet. Kopplingen 
mellan utredningsområdet och riksintressets resursområde bedöms i och med detta som svag. Inte 
heller framkom några lämningar under fältbesöket för denna studie. Någon påverkan på lämningar 
som representerar riksintressets resursområde uppstår därför inte. 

Vidare påverkas inte heller riksintressets kärnvärden som utgörs av själva bruket såsom 
smedjeruiner, arbetarbostäder, fd handelsbod mm. Avståndet till bruksområdet ligger mer än 3 km 
från utredningsområdet och siktlinjer däremellan saknas. Planförslaget bedöms därmed inte medföra 
någon negativ visuell påverkan på bruksmiljön. Riksintressets höga värden förändras inte i och med 
planerad verksamhet och läsbarheten av brukets uttryck och historia bibehålls. 

Sammanfattningsvis varken berör eller bedöms planförslaget påverka riksintresset för Bäckefors bruk 
(P8). Förändringen som ny terminal innebär bedöms kunna genomföras samtidigt som riksintressets 
kulturhistoriska värden tillgodoses. Någon påtaglig skada bedöms inte uppstå på riksintresset.

4.1.2 Påverkan på fornlämningar
Planförslaget berör inga kända fornlämningar. Inga nya icke tidigare kända fornlämningar dök upp 
under den arkeologiska utredningen, inte heller under fältbesöket för denna studie. Planförslaget 
påverkar därmed inga fornlämningar.

4.1.3 Påverkan på Ödskölts moar
Utredningsområdet ligger i sin helhet inom lämningen Ödskölts moar (L1959:3301). Av den militära 
mötesplatsen på Ödskölts moar finns dock idag inga fysiska uttryck efter verksamheten. Inga 
lämningar framkom vid den arkeologiska utredningen, inte heller under fältbesöket för denna studie. 
Planförslaget bedöms därmed inte påverka lämningen.

4.2 ANTIKVARISKA REKOMMENDATIONER I DET FORTSATTA 
ARBETET

 Inga lagskyddade kulturhistoriska objekt eller miljöer har påträffats inom 
utredningsområdet. Här finns dock historiska lämningar i form av en husgrund och en brunn 
efter en banvaktarbostad. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet. För att 
minimera påverkan under byggnation bör stängsling/skydd sättas upp under byggtiden.

 Agrarhistoriska strukturer vid Lunnane i form av stenmurar, trädallé och äldre åkermark bör 
visas hänsyn genom att området avsätts som till exempel naturmark i detaljplanen. 
Trädalléer omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalkens 7 kap §11. 
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