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SAMMANFATTNING

Aktuellt utredningsområde ligger inom område av riksintresse för kulturmiljö, område
Storsjöbygden (Z25).

Inga fornlämningar är sedan tidigare kända och registrerade i utredningsområdet.

Genom utförd kulturmiljöutredning kan konstateras att påverkan skett i och kring
reningsverket som i sin tur kraftigt förändrat områdets ursprungliga marknivåer.

Utredningsområdet inventerades okulärt och genom provstick med jordsond.

Den norra delen har historiskt nyttjats som slåtter- och åkermark. Markerna uppvisar olika
grader av igenväxning. Inom utredningsområdet påträffades lämningar vilka bedömdes
vara av historisk karaktär. Dessa var grundstenar efter en lada, två stensamlingar efter
röjning samt en stensamling vilken även innehöll betong med armeringsjärn.

I de provstick med jordsond som utfördes påträffades ingen sot/kol eller några
kulturpåverkade marklager.

Sammantaget påträffades inga lämningar vilka kan antas vara skyddade enligt
Kulturmiljölagen (KML). Kommunens planer för området innebär att bostäder anläggs inom
riksintresseområdet, inom markområden som under mycket lång tid nyttjats som
jordbruksmark. Planerad bebyggelse innebär ett nytt inslag i kulturmiljön och kan även
komma att påverka siktlinjer från omgivande gårdar och byar mot Storsjön.
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1 UPPDRAGET
Plan- och fastighetsavdelningen på Krokoms kommun avser upprätta en detaljplan för
radhus och flerbostadshus på Täng 2:81, Ås, Krokom. Tyréns har fått i uppdrag att
genomföra en kulturmiljöutredning, naturvärdesinventering samt en miljöteknisk
markundersökning som underlag för vidare hantering i planprocessen. Planområdet är cirka
6 ha. Resultatet presenteras i tre rapporter samt muntligen av uppdragsledaren på plats
hos kommunen.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR KULTURMILJÖ

Figur 1. Aktuellt utredningsområde ingår i område av riksintresse (Storsjöbygden Z25). Kartan redovisar
även förekomsten av registrerade fornlämningar i angränsning till utredningsområdet.
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2.1 LAGSTIFTNING

Aktuellt utredningsområde ingår i område av riksintresse för kulturmiljö. Enligt Miljöbalken
3 kap 6 § skall fysisk miljö som är av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården, eller
friluftslivet, skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Paragrafen säger även att behovet av grönområden i och i närhet av tätorter skall särskilt
beaktas.

Kulturmiljölagen (KML) innehåller bestämmelser kring bl.a. fornlämningar, 2 kap, som
enligt lagen inte får rubbas, tas, bort, grävas ut, täckas över eller genom bebyggelse,
planering eller på annat sätt ändras eller skadas.

2.2 OMRÅDE AV RIKSINTRESSE

Utredningsområdet ingår i område av riksintresse enligt Miljöbalken 3:6.
Riksintresseområdet Storsjöbygden Z25, omfattar ett stort område med flera socknar kring
Storsjön, se figur 1. Nedan följer motivering samt uttryck för riksintresset.

Motivering:
Centralbygd i kambrosilurområdet kring Storsjön, med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet med ett tiotal mindre lokalbygder, sedermera sockencentra med kyrkor och
ursprungliga gårds- och bylägen, några med bevarade sakrala bebyggelsenamn som Hov och Vi men även
gudsnamnen Frö och Njärd som tillskrivs öarna Frösön och Norderön. (Fornlämningsmiljö, Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset:
Öppet jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på
höjd- och sluttningslägen med vida utblickar samt medeltida kyrkplatser i Alsen, Näskott, Rödön och Sunne,
idag med kyrkobyggnader från 1800-talet. Bland skilda delmiljöer märks den centrala delen Rödö kyrka -
Sundslägden med kyrkmiljö omfattande kyrkstallar, kyrkhärbre, prästgård och f.d. arrendegård, Sundslägden
vid Rödösundet med den medeltida borgkullen Tidbrandsholm och järnåldersgravar, vid Undromskogen
järnåldersgravar och husgrunder samt välhållna byar och gårdar i vike, Österkälen, Huvulsviken samt utmed
den gamla byvägen Kroksgård - Säter. I Alsen märks den fornlämningsrika bygden utmed Alsensjön med
kyrkomiljö omfattande prästgård och välhållna gårdar, vid Glösa hällristningar och fångstgropssystem, i
Svedäng ett ödesböle samt i övrigt två ödesbölen i Sjöböle resp Kårbacken och välhållna byar, gårdar och
torp i Finnsäter, Mo, Långsved, Valne och Ede-Rönningsberg. I Näskott märks en kyrkomiljö med kyrkstallar
och välhållen gård samt i övrigt välhållna gårdar i Tullus och Faxnälden som även innehåller
stenåldersboplatser, gravhögar, fångstgropar och ödesböle. I Ås märks kyrkomiljön samt miljöer med
välhållna byar och gårdar i Gärde-Backen-Dille och Rösta-Sem. Området berör även Åre, Östersunds och
Bergs kommuner.

2.3 KULTURMILJÖPROGRAM KROKOMS KOMMUN

I Krokoms kommuns kulturmiljöprogram (Krokoms kommun, 1989, Sevärt i Krokoms
kommun, Ås) ges en beskrivning av bygdens historia. Det antas att det under järnåldern i
Ås bygden, utifrån förekomst och gruppering av gravfält och gravar funnits fem gårdar. En
gård ska ha varit belägen i Ås, en vid Hov, ytterligare en gård kan ha funnits i Rösta, en vid
Birka folkhögskola samt en vid Svalöfs försöksgård.

2.4 FORNLÄMNINGAR

Inga fornlämningar är registrerade inom aktuellt utredningsområde.

Invid stranden vid Birka folkhögskola och cirka 1 kilometer söder om utredningsområdet,
ligger ett stort gravfält. Ett flertal gravar undersöktes i början av 1900-talet och dessa
dateras till vikingatid.

Cirka 250 meter norr om utredningsområdet påträffades en stenyxa i samband med
dikesgrävning under första halvan av 1900-talet (Ås 143.1).

Tabellen nedan redovisar de registrerade fornlämningarna som finns inom närområdet till
utredningsområdet och som redovisas i figur 1 ovan.
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Socken Raä nr  Lämningstyp Antikvarisk bedömning
Ås 98:1-2 Bytomt/gårdstomt Bevakningsobjekt
Ås 99:1 Bytomt/gårdstomt Bevakningsobjekt
Ås 143:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Ås 141:1 Fyndplats Ökl*
Ås 41:1 Fornlämningsliknande lämning Undersökt och borttagen
Ås 46:1 Boplatslämning, övrig Bevakningsobjekt
Ås 40:1 Sammanförda lämningar Undersökt och borttagen
Ås 10:1 Hög Fornlämning
Ås 14:1 Hög Fornlämning
Ås 13:1 Gravfält Fornlämning
Ås 15:1 Hög Fornlämning
Ås 15:2 Grav-uppgift om Undersökt och borttagen
Ås 15:3 Grav-uppgift om Undersökt och borttagen
Ås 16:1 Fyndplats Ökl
Ås 161:1 Fyndplats Ökl

Figur 2. Registrerade fornlämningar inom kartutsnitt i figur 1. * Övrig kulturhistorisk lämning.

Figur 3. Gravar inom gravfältet Ås 13:1. Längst ut på udden mot sjön ligger två undersökta och
restaturerade gravhögar. Gravfältet är skyltat och vårdas av länsstyrelsen.

2.5 HISTORISKA KARTOR

Historiska kartor har rektifierats för att studera den historiska markanvändningen inom
utredningsområdet.

STORSKIFTE 1770

Den äldsta historiska kartan övre Tängs by är Storskiftekartan som karterades 1770, se
figur 4. Byn består av tre gårdar vars bebyggelselägen och åkermark är samlade kring
vägen genom byn.
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Aktuellt utredningsområde ligger inom marker som i samband med storskiftet utgjordes av
slåttermark (ljusbrun färg på kartan) förutom den del i sydost som är skogsmark (vit
markyta).

Figur 4. Utredningsområdet inlagt på Storskifteskartan har rektifierats in mot den topografiska kartan.
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LAGA SKIFTE 1859

År 1859 genomförs Laga skifte i byarna Täng, Ösa och Gärde, se figur 5. Kartan redovisar
att markerna i utredningsområdets nordöstra del har dikats och sannolikts tagits upp till
odling.

Inom utredningsområdet nyttjades markerna i huvudsak som slåttermark. Tre lador är
utritade i laga skifteskartan. En stig har ritats ut i den västra kanten av utredningsområdet.
I figur 5 nedan är ladorna markerade med röda cirklar.

Figur 5. Laga skifteskartan har rektifierats in mot topografiska kartan. Tre lador fanns vid
karteringstillfället inom utredningsområdet. Dessa har markerats med röda cirklar för att synliggöras.
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EKONOMISK KARTA - FLYGFOTO 1963

Inför framtagandet av den ekonomiska kartan på 1960-talet flygfotograferades området.
Flygfotot ger en god bild av miljön vid tidpunkten innan reningsverket uppfördes, se figur
6. De fem bassängerna är föregångare till dagens reningsverk. Markytor med något
mörkare grå nyans i fotot var vid tidpunkten för flygfotograferingen slåttermark medan de
ljusare grå ytorna plöjd åkermark. Diken mellan markerna framträder. Vid inzoomning i
bilden så framträder även hässjorna i slåttermarken. Förutom bostadshuset i det nordöstra
hörnet av utredningsområdet syns två lador i flygfotot .

Figur 6. Flygfoto är hämtat från Eniro. Flygfotograferingen utfördes inför framtagandet av den ekonomiska
kartan från 1967. De fem bassängerna är föregångare till det reningsverk som idag finns i området.
Markerna inom utredningsområdet nyttjades som åker- och slåttermark. Förutom bostadshuset i det
nordöstra hörnet av utredningsområdet ligger tre lador inom utredningsområdet.
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3 FÄLTARBETET

3.1 METOD

Inför fältarbetet studerades de historiska kartor som presenterats ovan. Fältarbete utfördes
2018-08-23 i form av en okulär besiktning vilken kombinerades med provstick med
jordson.

Utredningsområdets södra del har genomgått stor markpåverkan. Invid stranden ligger
bryggor och båtplatser. Strandområdet har påförts material vilket innebär att den historiska
markytan inte kan återfinnas. Strandområdet avgränsas mot reningsverket den kvarvarande
bassänganläggningen med en terrasskant.

Markområdet kring reningsverket är utschaktat och därmed har en även en terrasskant
bildats i dess norra del och omedelbart nordväst om reningsverket, se figur 8. Omedelbart
nordväst om reningsverket ligger även stora högar med jord. Fokus i arbetet lades därför
på de markytor vilka bedömdes ha en mindre grad av påverkade.

De tidigare åkermarkerna och slåttermarkerna besiktigades. Framför allt i den västra och
nordvästra delen av utredningsområdet var igenväxningsgraden mycket hög med tät
vegetation. Ställvis utfördes stick med jordsond för att undersöka förekomst av eventuellt
överplöjda anläggning/kulturlager.

3.2 RESULTAT

Utförda provstick med jordsond konstaterade ingen förekomst av sot, kol eller annat som
kunde indikera på kulturpåverkan. Inga anläggningar av fornlämningskaraktär observerades
inom utredningsområdet.

Framtaget historiskt kartmaterial visar att markerna inom utredningsområdet utgjort slåtter
och åkermark. Slåttermarken har succesivt, från 1700-talet och fram till 1960-talet minskat
i omfattning till förmån för åkermark. Laga skifteskartan samt flygfotot från mitten av
1900-talet visar att det i området funnits lador, figur 6.

Platsen för den lada som återges på flygfotot från år 1963 identifierades genom
kvarvarande grundstenarna. Grundstenarna var beväxta med mossa och gräs, se figur 9.

Figur 7. Markområdet mellan reningsverket och
sjön åtskiljs med en terrasskant, foto mot öster.

Figur 8. Markområdet kring reningsverket
åtskiljs mot norr med en terasskant, foto mot
söder.
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I nordvästra delen av utredningsområdet observerades två mindre stensamlingar.
Stensamlingar antas ha tillkommit genom röjning. Stenarna var i båda anläggningarna
kraftigt överväxta, synliga stenar i storleken 0,3-0,5 meter. Stenarna i den ena
stensamlingen var samlade kring ett jordfast block, se figur 10.

Stensamlingarnas lägen sammanfaller med laga skifteskartans avgränsning av
åkermark/slåttermark samt i läge vid den stig som ritats ut på lagaskifteskartan. Markerna
var ännu brukade under mitten av 1900-talet och kan även härröra från röjning i sen tid.

Figur 9. Grundstenar efter en lada vilken
framgår av flygfoto och på den ekonomisk
kartan från 1967.

Figur 10. Stensamling med kraftigt överväxta
stenar.
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Figur 11. Stensamling med kraftigt överväxta stenar.

I området påträffades en mindre samling sten som även innehöll betong med armeringsjärn
som tillkommit under historisk tid, se figur 11.
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Figur 11 Kraftigt överväxt sten tillsammans med betong innehållande armeringsjärn.

Utförd kulturmiljöutredning kan konstatera att kraftig markpåverkan skett i och kring
reningsverket vilken förändrat områdets ursprungliga marknivåer. Den norra delen har
historiskt nyttjats som slåtter- och åkermark. Spår från denna markanvändning
observerades i form av grundstenar efter en lada samt stensamlingar vilka bedömdes ha
tillkommit under historisk tid.

Identifierade lämningar redovisas i figur 12.
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Figur 12. Karta Utredningsområdet och identifierade objekt redovisat på den ekonomiska kartan från 1967.

4 SLUTSATS
Sammantaget påträffades inga lämningar vilka kan antas vara skyddade enligt
Kulturmiljölagen (KML). Kommunens planer för området innebär att bostäder anläggs inom
riksintresseområdet, inom markområden som under mycket lång tid nyttjats som
jordbruksmark. Planerad bebyggelse innebär ett nytt inslag i kulturmiljön och som även
kan komma att påverka siktlinjer mot Storsjön, från omgivande gårdar och byar inom
riksintresseområdet vilka omges av öppen odlingsmark.
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