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4 Fornlämningar i jordbruksmark

Bakgrund
Riksdagen fattade 9 juni 1990 beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90:146, rskr. 327). 
Enligt riksdagens beslut är det av största vikt att noga följa upp den livsmedelspolitiska refor
mens effekter på flera områden och utifrån olika aspekter.

Således har regeringen den 20 december 1990 uppdragit åt Statens Naturvårdsverk att i samråd 
med Statens Jordbruksverk och Riksantikvarieämbetet följa och utvärdera miljöeffekterna av 
den livsmedelspolitiska reformen.

Uppföljningen avser vad som händer med odlingslandskapet, den biologiska mångfalden och 
genetiska variationen, landskapets kulturvärden samt effekterna av de administrativa och eko
nomiska styrmedel som påverkar odlingslandskapets framtid.

De tre myndigheterna har bildat en gemensam organisation för att utföra uppdraget i projekt
form. Projektet kallas LiM (uppföljning av L/vsmedelspolitikens Miljöeffekter). Uppdraget ska 
avrapporteras varje höst till regeringen. En närmare beskrivning av programmet för uppfölj
ningen finns i bilagan till LiM-projektets Rapport 1992 till regeringen.

Med hjälp av lantbruksstatistiken och jordbruksverkets JAS-register över omställnings- och an- 
läggningsstöd på församlingsnivå ska LiM-proj ektet följa de stora trenderna i landskapspåver- 
kan i hela landet. Dessutom ska omställningens effekter observeras mer i detalj inom tjugo 
referensområden, nämligen

Bjälbo, Östergötlands län (E)

Burs, Gotlands län (I)

Börstil, Uppsala län (C)

Eldsberga, Hallands län (N)

Forsa, Gävleborgs län (X)

Källstorp/Ö Klagstorp, Malmöhus län (M) 

Leksand, Kopparbergs län (W)

Luttra, Skaraborgs län (R)

Lysvik, Värmlands län (S)

Nysätra, Västerbottens län (AC)

Näshulta, Södermanlands län (D) 

Odensvi, Kalmar län (H)

Offerdal, Jämtlands län (Z) 

Rytterne, Västmanlands län (U) 

Skee, Göteborgs och Bohus län (O) 

Stenåsa, Kalmar län (H)

Viby, Örebro län (T)

Virestad, Kronobergs län (G) 

Örkelljunga, Kristianstads län (L) 

Övertorneå, Norrbottens län (BD)

De tjugo referensområdena ska tillsammans ge en bild av utvecklingen. Referensområdena har 
valts så att de representerar jordbrukets 19 naturliga produktionsområden enligt en äldre statis
tikområdesindelning som till stora delar sammanfaller med såväl den kulturhistoriska regionin
delningen av det agrara kulturlandskapet som med den naturgeografiska regionindelningen. 
Inom dessa regioner har referensområdena valts ut i samråd med länsstyrelserna. Områdena har 
valts så att de representerar såväl områden där stora förändringar emotsågs som sådana där den 
nya livsmedelspolitiken inte förväntades få någon större inverkan.

Urvalet av referensområden är ej vetenskapligt representativt men varje område belyser olika 
viktiga aspekter av landskapets kulturvärden och biologiska mångfald.

För att lantbruksstatistiken på ett enkelt sätt ska kunna användas i undersökningarna utgörs re
ferensområdena av en församling var. Förutsättningar ska finnas för att i referensområdena 
följa utvecklingen inom jordbruket under en längre period. För att säkra detta ska referensom-
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rådena ha ett minsta antal företag eller areal åker. Därför har Källstorp och Ö Klagstorp i 
Malmöhus län fått utgöra ett referensområde trots att det består av två församlingar. Den andra 
avvikelsen från principen att referensområdet ska utgöras av en hel församling är Offerdal i 
Jämtlands län. I LiM-projektets undersökningar ingår endast församlingens silurområde medan 
fjällbygden lämnas utanför. Detta har varit möjligt eftersom lantbruksstatistiken över Offerdal 
redovisas på dessa två delområden.

Utgångspunkten för referensområdesundersökningen är ett antal enskilda inventeringar som 
kommer att läggas samman och bearbetas i ett geografiskt informationssystem (GIS).
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LiM:s tjugo referensområden
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Inledning
Avsikten med denna analys har varit att studera vilka effekter förändrad markanvändning får på 
fornlämningsmiljöerna i ett långtidsperspektiv, samt hur skadebilden förändras. Analysen är ret
rospektiv från dagsläget (1994) men har utförts så att det är möjligt med en uppföljning för att 
studera effekter av den nya jordbrukspolitiken.

Undersökningen har med statistik mätt förändringar på fornlämningslokaler med hjälp av Riks
antikvarieämbetets fornminnesregister, äldre ekonomiska kartor (s.k. häradskartor) och fältin
venteringar.

Undersökningen omfattar dokumentation av utgångsläget och av läget vid ett äldre tidsskede 
samt en inventering av nuläget. Dokumentation och inventering har omfattat markanvändning 
inom fornlämningslokaler och i deras närmiljö samt skador på fornlämningslokalerna.

Följande frågor har varit utgångspunkt för analysen:

• Hävdas den öppna jordbruksmarken där fornlämningar finns, eller växer landskapet igen?

• Förändras markanvändningen?

• Vilka forn 1 amningskategorier utsätts för skadegörelse?

• Vilken sorts skador förekommer på fornlämningarna?

Förberedelser och fältinventering

Som grundmaterial för undersökningen har använts Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 
Fornminnesregistret byggs upp kontinuerligt. Det baseras på de fornminnesinventeringar för 
ekonomiska kartan som Riksantikvarieämbetet utfört sedan 1938. Den s.k. förstagångsinvente- 
ringen, då hela landet utom fjällen inventerades, genomfördes 1938-1977. Från och med 1974 
har fornminnesregistret reviderats i samband med revideringen av den ekonomiska kartan.

LiM-projektets fornlämningsundersökning har begränsats till att omfatta fornlämningslokaler 
belägna i eller högst 100 m från öppen jordbruksmark. Till jordbruksmark räknas åker, betes
mark, slåtter- och ängsmark, med bestämning enligt den senaste versionen av ekonomiska kar
tan över respektive område.

Undersökningen behandlar fornlämningslokaler och inte enskilda fornlämningar. Det innebär 
alltså att om endast en grav på ett gravfält är skadad, räknas hela gravfältet som skadat. Termen 
”fornlämningslokal” har använts i enlighet med Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
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Fornlämningslokalerna har indelats i kategorier. De kategorier som förekommer är:

Boplatser

By- och gårdstomter 

Domarringar 

Fornborgar 

Fossil åkermark 

Fångstgropar

Gravfält med minst en hög 

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Gånggrifter

Husgrunder förhistoriska

Husgrundsterrasser

Hällkistor

Hällristningar

Högar

J ärnframställningsplatser

Runstenar

Rösen

Skansar

Skeppssättningar

Skärvstenshögar och skärvstensförekomster 

Stensträngar

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Älvkvarns(skålgrops)förekomster 

Andra fornlämningar

Uppgifter om skador på fornlämningslokalerna har hämtats ur anteckningarna i fornminnesre- 
gistret. Fornminnesinventeringens primära syfte är inte att anteckna skador, varför kvaliteten är 
ojämn. Uppgifterna får därför anses spegla en tendens snarare än att ge några absoluta tal.

LiM-projektets fältinventering genomfördes våren och sommaren 1994 (för Rytterne socken 
under hösten 1993). Samtliga i projektet ingående fornlämningslokaler besöktes, eventuella ska
dor och markanvändning ifylldes på en för ändamålet färdigställd blankett.

Blanketterna återsändes därefter till Riksantikvarieämbetet där uppgifterna dataregistrerades. På 
blanketterna och i databasen finns utrymme för en uppföljning.

Förberedelsearbetet har utförts av Peter Norman, Anna-Lena Olsson, Ingvar Röjder och Maria 
Urberg. Vid datainskrivningen medverkade även Katarina Simon och Linda Palmqvist. Hans 
Lundmark har varit behjälplig vid hanteringen av dataprogrammet. Arbetet med denna rapport 
har bedrivits av Anna-Lena Olsson och Maria Urberg.

Fältinventeringarna har utförts av följande personer:

Bjälbo

Burs

Börstil

Eldsberga

Forsa

Källstorp/Ö Klagstorp

Leksand

Luttra

Lysvik

Nysätra

Näshulta

Odensvi

Anders Persson, Östergötlands läns museum

Kalle Måhl

Anna-Lena Olsson och Maria Urberg

Håkan Nilsson 

Maria Urberg 

Håkan Nilsson

Lars Löthman, Maj-Lis Nilsson och Eva Skyllberg 

Birgitta Johansen 

Sven Rentzhog

Inge Lindström och Lena Olofsson

Ingvar Röjder 

Peter Norman
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Offerdal Kjell Edvinger och Anna-Lena Olsson

Rytterne Ingvar Röj der

Skee Pia Claesson och Anders Gustafsson

Stenåsa Pia Claesson och Anders Gustafsson

Viby Maria Urberg

Virestad Håkan Nilsson

Orkelljunga Håkan Nilsson

Overtorneå Jorma Karman
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Källmaterialet

Fornlämningarna

I LiM:s referensområden ingår sammanlagt 1 440 fornlämningslokaler. Fornlämningslokalerna 
fördelar sig mycket ojämnt över socknarna, där Bjälbo har det minsta antalet med endast 5 
lokaler och Skee har flest med 522 fornlämningslokaler. Även de olika fornlämningskategori- 
erna fördelar sig mycket ojämnt. Bäst representerade är förhistoriska gravar som finns i 18 av 
de 20 referensområdena, Örkelljunga och Overtorneå saknar helt gravar. Leksand har endast en 
grav och Lysvik, Offerdal och Bjälbo har vardera 3 gravlokaler. Av de olika gravkategorierna 
förekommer övertorvade stensättningar i flest områden, nämligen i 13. Därefter kommer högar 
som finns i 12 områden, följt av rösen och stensättningar med stenfyllning i vardera 10 
områden. Bland de kategorier som inte utgörs av gravar är fångstgropar representerad i flest 
områden, nämligen i 12. Samtliga hällristningslokaler återfinns i Skee socken och älvkvarnsföre- 
komster finns i fyra socknar.

Bjälbo

Burs

Börstil

Eldsberga

Forsa

Källstorp/Ö Klagstorp 

Leksand 

Luttra 

Lysvik 

Nysätra

Näshulta

Odensvi

Offerdal

Rytterne

Skee

Stenåsa

Viby

Virestad

Örkelljunga

Övertorneå

1  1

J

I I

"> 512

50 100 150

Figur 1. Antal fornlämningslokaler i LiM:s referensområden
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Gravfält med minst en hög 

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Gånggrifter g 

Hällkistor

Högar 

Rösen

Stensättningar med stenfyIlning 

Stensättningar, övertorvade 

Domarringar

Skeppssättningar Q 

Boplatser 

Skärvstenshögar/-förekomster Q 

Husgrundsterrasser 

Husgrunder, förhistoriska

By- och gårdstomter 

Stensträngar 

Fossil åkermark

Skålgropsförekomster

Runstenar Q

Järnframställningsplatser 

Fångstgropar 

Fornborgar 

Skansar 

Andra fornlämningar

Figur 2. Antal fornlämningslokaler per fornlämningskategori i LiM:s referensområden

I två av referensområdena, Börstil och Offerdal, har ingen revideringsinventering utförts. I tre 
områden, Leksand, Lysvik och Örkelljunga, har revideringsinventeringen endast täckt delar av 
socknarna. I Virestad har endast en s.k. partiell revidering utförts, dvs. enstaka fornlämningslo
kaler har besökts och fått ny beskrivning eller bedömning.
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Markanvändning

Markanvändning har följts i fyra tidsskikt: häradskartan, förstagångsinventeringen, reviderings
inventeringen och LiM:s fältinventering 1994.

Uppgifter om markslag har hämtats från ekonomiska kartan och fornminnesinventeringens 
fotokonceptkarta samt uppgifter från de olika fornminnesinventeringarnas terränguppgifter i 
inventeringsböckerna. För att få ett perspektiv bakåt i tiden på markanvändningen har i första 
hand de översiktliga ekonomiska kartorna i skala 1:20 000-1:50 000, den s.k. häradskartan, 
utnyttjats. Dessa kartor upprättades under 1800-talets senare del och 1900-talets början. I de 
fall någon häradskarta inte funnits har annan karta använts. I fyra områden, Forsa, Leksand, 
Nysätra och Skee, har en otryckt version av stomkarta (konceptkarta) för häradskarta eller 
generalstabskarta (förvarad på Lantmäteriverket i Gävle) använts. Denna stomkarta har ibland 
varit något svårtolkad och, för Skee socken, ofullständig, då sydligaste delen av socknen inte är 
karterad. För Offerdal i Jämtland användes ”Länskarta över Jämtlands län”, upprättad av J.A. 
Albin 1861-1866, tryckt 1878. För Stenåsa socken på Öland utnyttjades Lantmäteriverkets 
skifteskartor från år 1825 (enskifte) och 1840 (laga skifte). I tre socknar, Burs på Gotland, samt 
Odensvi och Virestad i Småland, saknas helt dessa typer av äldre kartor med markslagsangivel- 
ser och uppgifterna om markanvändning i det äldsta tidsskiktet har fått utgå för dessa tre 
referensområden.

Det äldre tidsskiktet ”häradskartan” täcker därigenom en period av cirka 130 år, den äldsta 
kartan är stomkartan för Skee socken som delvis är ritad 1793, den yngsta häradskartan är 
kartan över Örkelljunga som gavs ut 1928-1929. Flertalet häradskartor återfinns dock i 
perioden 1870-1920. Förstagångsinventeringarna spänner över en period på 39 år, från 1938 
(Burs socken) till 1977 (Skee socken). Revideringsinventeringarna har utförts från 1976 
(Stenåsa socken) till 1993 (Leksands socken).

Följande begrepp användes för att ange markslag: åker, åkerholme, bete, slåtter, igenväxande 
bete, skog och annan mark. Som ovan beskrivits användes häradskartan eller annan 
motsvarande karta för uppgifter om markanvändning i ett något äldre tidsskikt. Häradskartan 
skiljer dock inte mellan bete och skog, därför redovisas i det äldsta tidsskiktet dessa markslag 
tillsammans på diagrammen.

Analysen behandlar fornlämningar i eller högst 100 m från hävdad jordbruksmark, men trots 
det ligger över hälften i skog eller annan mark (räknat på revideringsinventeringarnas eller förs- 
tagångsinventeringarnas uppgifter).

Undersökningen har även omfattat markanvändningen i fornlämningarnas närområde. Med 
närområde avses området upp till 100 m från fornlämningens yttre gräns.

Skador

Skador på fornlämningslokalerna har följts i tre tidsskikt: förstagångsinventeringen, revide
ringsinventeringen och fältinventeringen 1994. Det kan dock vara svårt att avgöra när en skada 
uppkommit. En skada som är upptecknad i samband med revideringsinventeringen kan ha fun
nits vid förstagångsinventeringen men inte antecknats vid det tillfället.
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Skadeorsaker har i analysen delats upp enligt följande:

• Odlingsskador

• Täktskador

• Omplockning

• Vägar och järnvägar

• Andra skador

Högar i Fuglie socken, Skåne, kantskadade av odling. Foto: Bosse Jönsson

Odlingsskador

Begreppet odlingsskador avser dels skador som uppstått när en plog skurit kanterna på en forn- 
lämning, dels överodling av en fornlämning där hela ytan blir upplöjd och fornlämningen efter 
hand som plöjningen fortsätter blir alltmer avplanad och slutligen knappt urskiljbar i markytan.

Hög, kantskadad av plöjning. Eldsberga socken, Halland. Foto: Anna-Lena Olsson

Överodlad hög, RAÄ 48, Eldsberga socken, Halland. Foto: Anna-Lena Olsson
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60 % av 190 kända boplatser i LiM:s referensområden är eller har varit belägna i åkermark. Att 
dessa är skadade av plöjning och annat jordbruksarbete är underförstått, men det framgår inte 
av tabellerna. Inom Riksantikvarieämbetets projekt ”Det dolda kulturlandskapet” studeras det 
mekaniserade jordbrukets påverkan på fornlämningar i åkermark, med särskild tonvikt på forn- 
lämningar i fullåkersbygd. Successiva förbättringar av plog och årder genom århundradena har 
inneburit allt djupare bearbetning av jorden, vilket medfört en fortskridande skadeprocess på 
fornlämningarna. Särskilt utsatta har fornlämningar belägna på sandjordar eller höjder, slutt
ningar och platåer varit (Wallin 1994). Risken för fortsatt skadegörelse genom djupplöjning på 
ännu bevarade anläggningar under plogdjup är mycket stor.

Täktskador

Täktskador avser i första hand skador där fornlämningen blivit utsatt för materialtäkt. Här har 
även inräknats sådana fall av grävskador där resultatet blivit en större grop i fornlämningen 
utan att för den skull någon täktverksamhet bedrivits. Vanligt förekommande är s.k. 
skattgrävningsgropar, där en djup grop grävts i mitten av en gravhög eller i ett röse. Uttryck 
som ”schaktskadad” och ”grop i kanten” är tämligen vanligt förekommande som beskrivning på 
skada och har i analysen räknats in under täktskadorna.

Hög, täktskadad och påförd odlingssten. Från Vetlandatrakten i Småland. Foto: Bosse Jönsson.

Omplockning

Skador efter omplockning avser en fornlämning, oftast rösen eller stensättningar med stenfyll- 
ning, där stenarna är omflyttade eller ut- resp. kringkastade, ofta av oklar anledning och 
resultatet blir en gropig och ojämn yta eller kant.

Vägar och järnvägar

Vid projektering av stora vägar görs i förväg särskild utredning för att förhindra att fornläm
ningar skadas. Direkta skador av vägbyggande uppstår däremot ofta vid anläggande av bruk-
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ningsvägar eller skogsvägar, där den regionala kulturminnesvården inte får ta del av planeringen 
i förväg. Vägskador på fornlämningar kan också uppstå vid släntning av vägkanter och vid snö- 
plogning vintertid.

Andra skador

Under rubriken ”andra skador” återfinns mycket varierande skadetyper. Övertäckning med od- 
lingssten, skrot, ris m.m. visade sig vara en mycket vanligt förekommande skada och har därför 
lyfts ut ur skadekategorin och redovisas i sockenbeskrivningarna separat där så varit möjligt. 
Även arkeologiskt undersökta och delundersökta fornlämningslokaler redovisas under denna 
rubrik.

De skadeorsaker som angivits under rubriken andra skador är:

Asfaltering

Bebyggelse

Borrhål

Delundersökt

Diken

Erodering

Förstörd och borttagen

Granplantering

Igenfylld (om gropar)

Jakttorn

Kaninhål

Ledningsstolpar

Markberedning

Ospecificerade skador

Slaggtäkt

(sten)gärdesgårdar och staket 

Stigar och djurstigar 

Trampskador (av betesdjur) 

Undersökt

Utfyllnad för gräsmatta 

Vittring (om hällristning) 

Övertäckning

Det är vanligt att en och samma fornlämningslokal har flera olika typer av skador.

Hög, skadad av väg och odling. RAÄ 101, Enslövs socken, Halland. Foto: Anna-Lena Olsson
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Gånggrift. Odlingssten upplagd längs kanterna. RAÄ 48, Eldsberga socken, Halland. 
Foto: Anna-Lena Olsson
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Sammanställningar och analyser
Förändringar i markanvändningen för de 1 440 fornlämningslokalerna i LiM:s 
referensområden har följts i fyra tidsskikt: häradskartan, förstagångsinventeringen, revideringen 
och LiM:s fältinventering 1994.

Häradskartan

Förstagångsinventering

Revideringsinventering

LiM:s fältinventering

Åkerholme

Betesmark

Slåtter

Igenväxande bete

Skogsmark

Figur 3. Procentandel markslag i fyra tidsskikt för LiM:s fornlämningslokaler. (Skog, bete och 
igenväxande bete redovisas endast i tre tidsskikt.)

Diagrammet figur 3 visar på en minskning av andelen öppen jordbruksmark, dvs. åker, åker- 
holmar, betesmark samt slåtter, och motsvarande ökning av igenväxande bete och skog. Utveck
lingen är dock inte likformig i alla referensområden. I de diagram över markanvändning för 
varje referensområde som presenteras i sockenbeskrivningarna framgår att i slättbygderna är 
den öppna jordbruksmarken tämligen konstant, medan i mellan- och skogsbygderna en ökning 
av skog och igenväxande bete är tydlig.

Markslagsanalysen har även omfattat närområdet kring fornlämningslokalerna, dvs. ett område 
inom 100 m från fornlämningslokalens yttre gräns. Här har statistiken begränsats till sådana 
förändringar som inneburit att fornlämningens närområde tillförts nya element, såsom bebyg
gelse och tomter, vägar, grustäkter och soptippar.
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Endast fornlämningslokaler som var kända efter förstagångsinventeringen analyserades och när
områdets innehåll jämfördes med resultatet efter 1994 års inventering.

Antal lokaler Antal lokaler Procentandel
efter med lokaler med

förstagångs nytillkomna nytillkomna
inventeringen element i

närområdet
element i

närområdet

Bjälbo 4 - -

Burs 49 4 8 o/o

Börstil 47 8 17 %

Eldsberga 34 3 9 o/o

Forsa 123 26 21 o/o

Källstorp/Ö Klagstorp 4 - -

Leksand 39 2 5 %

Luttra 10 - -

Lysvik 9 1 11 o/o

Nysätra 12 1 8 o/o

Näshulta 20 4 20 o/o

Odensvi 63 1 2 o/o

Offerdal 22 2 9 o/o

Rytterne 50 5 10%

Skee 338 5 1 o/o

Stenåsa 44 - -

Viby 35 4 11 %

Virestad 21 6 29 0/0

Örkelljunga 13 3 23 %

Övertorneå 1 - -

Summa resp. medelvärde 938 75 8 %

I åtta av referensområdena noteras förändringar på mer än 10 % av lokalerna. Det är främst i 
mellersta och södra Sveriges mellan- och skogsbygder som förändringarna finns. Tendensen är 
dock inte helt entydig.

Vad beträffar förändringens art är bebyggelse den dominerande orsaken. Av förändringar på 75 
lokaler är bebyggelse orsaken på 56 lokaler. Därefter anges vägar i 7 fall, soptippar också i 7 
fall. I övriga 5 fall anges grustäkt och elledning som orsak till förändring.
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Bjälbo 

Burs 

Börstil 

Eldsberga 

Forsa

Källstorp/OKlagstorp 

Leksand 

Luttra 

Lysvik 

Nysätra

Näshulta 

Odensvi 

Offerdal 

Rytterne

Skee

Stenåsa 

Viby 

Virestad 

Örkelljunga 

Övertorneå

50%

Figur 4. Andel skadade fornlämningslokaler i LiM:s referensområden

LiM:s fältinventering visar att 42 % av referensområdenas 1 440 fornlämningslokaler är ska
dade. Antalet skadade fornlämningslokaler varierar starkt mellan referensområdena. Virestad 
har störst andel med 95 % skadade och Leksand har minst med 9,5 % skadade lokaler.

Fyra referensområden har mer än 75 % och nio områden mer än 50 % skadade lokaler. Av de 
nio områdena med mer än 50 % skadade lokaler återfinns främst socknarna i Götalands och 
Svealands slättbygder med stor andel gravlokaler belägna i jordbruksmark, särskilt i åker. Två 
områden, Forsa och Virestad, ligger dock inte i slättbygd. Forsa, som är en kustbygd i södra 
Norrland har dock en stor andel högar och höggravfält belägna i den centrala jordbruksbygden. 
Virestad ligger på det sydsvenska höglandet och har ett uppsplittrat landskap med terränganpas- 
sade åkrar. Socknen har en stor andel hällkistor och rösen, fornlämningskategorier som båda 
har hög skadefrekvens vilket framgår av figur 6. (För Virestad är det statistiska underlaget dock 
något lågt; endast 21 fornlämningslokaler ingår i analysen).

oskadade fornlämningslokaler [__ i i | skadade fornlämningslokaler
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Gravfält med minst en hög 

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Gånggrifter 

Hällkistor

Högar 

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Domarringar

Skeppssättningar 

Boplatser

SkärvstenshögarZ-förekomster 

Husgrundsterrasser 

Husgrunder, förhistoriska

By- och gårdstomter 

Stensträngar 

Fossil åkermark 

Hällristningar 

Skålgropsförekomster

Runstenar 

J ärnf ramställningsplatser 

Fångstgropar 

Fornborgar

Skansar 

Andra fornlämningar

50%

Figur 5. Andel skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori

Undersökningen visar att det främst är de olika gravkategorierna som är utsatta för skador. Inte 
oväntat visar kategorierna hällkistor och gånggrifter mycket hög skadefrekvens med 100 re
spektive nästan 85 % skadade lokaler. Även gravfälten har en stor andel registrerade skador. 
Boplatserna uppvisar här en liten andel skadade lokaler, men skulle om odlingsskador 
redovisats för denna kategori, ha varit skadade till 60 % (40 % av boplatserna är inte belägna i 
åker). Detta gäller även för by- och gårdstomter och järnframställningsplatser utan synliga 
konstruktioner ovan markytan och belägna i åkermark.

Oskadade fornlämningsiokaler [ ' Skadade fornlämningslokaler
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Av de registrerade skadeorsakerna fördelar sig antalet registreringar enligt följande:

Figur 6. Skadeorsakernas fördelning

°> fr ^ 

••o O

andra skador 
22%

Källstorp/Ö Klagstorp 

Leksand 

Luttra 

Lysvik 

Nysätra

Stenåsa

Viby

Virestad

Örkelljunga

Övertorneå

odling ......................... ompi
1

väg/järnväg

odl
—--1--------------------- --- 1
omplockn väg/järnväg

25 % 25 % 25 o/o
—

25 %

Figur 7. Skadeorsakernas fördelning inom LiM:s referensområden

Täkt är den orsak till skadegörelse som anges oftast. 25 % av skadorna uppges vara täktskador. 
Därefter följer omplockning och andra skador med 22 % vardera. Skadeorsakernas fördelning 
mellan referensområdena framgår av figur 7. Odlingsskador har som väntat högst frekvens i 
slättbygderna Bjälbo, Eldsberga och Källstorp/O Klagstorp.
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Rösen och stensättningar med stenfyllning drabbas oftast av omplockning medan gravfält, en
samliggande högar och domarringar ofta utsätts för skadegörelse i form av täkt. Figur 8 visar 
hur skadeorsakerna fördelas på de olika kategorierna.

Gravfält med minst en hög 

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Gånggrifter 

Hällkistor

Högar

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Domarringar

Skeppssättningar 

Boplatser 

By- och gårdstomter 

Järnframställningsplatser 

Fångstgropar

Andra fornlämningar odling väg/jvg andra skador

25 % 25 % 25 % 25 %

Figur 8. Skadeorsakernas fördelning per fornlämningskategori

Figur 9a-9g visar vilka markslag som har högst andel skadade lokaler. För markslaget åker har 
två diagram tagits fram. På diagrammet 9a: 2 har även kategorier utan synliga anläggningar 
ovan markytan (dvs. boplatser, by- och gårdstomter samt järnframställningsplatser) räknats in i 
andelen skadade lokaler, medan så inte varit fallet i diagram 9a: 1, jfr sid 12 f. Skillnaden är 
uppenbar, allra tydligast i Leksands socken som har sammanlagt 73 sådana fornlämningslokaler 
men ingen annan fornlämningskategori belägen i akermark.

Båda markslagen åker och åkerholme uppvisar därigenom höga andelar skadade lokaler. Slåtter 
är egentligen inte statistiskt jämförbar då endast två socknar har fler än 4 lokaler i slåttermark. 
Övriga markslag visar alla en ganska jämn fördelning av andelen skadade lokaler, mellan 34 och 
38 % av lokalerna uppges vara skadade.

För att konstatera en eventuell ökning av skador jämfördes antalet registrerade skador vid förs- 
tagångsinventeringen med registrerade skador vid 1994 års inventering.
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Registrerade Registrerade
skador vid skador 1994

förstagångs- 
inventeringen

Bjälbo - 2

Burs 20 37

Börstil 34 39

Eldsberga 29 57

Forsa 69 120

Källstorp/Ö Klagstorp 5 5

Leksand - 4

Luttra 3 9

Lysvik 5 8

Nysätra 1 2

Näshulta 9 15

Odensvi 26 26

Offerdal 3 6

Rytterne 19 27

Skee 160 160

Stenåsa 23 23

Viby 22 22

Virestad 18 38

Orkelljunga 2 6

Övertorneå - -

Summa 449 606

Resultatet visar en ökning av antalet registrerade skador med 35 %. Även om viss reservation är 
på sin plats avseende registreringen vid förstagångsinventeringen, där siffran kan vara för låg, 
pekar resultatet ändå på ökad skadegörelse på fornlämningslokalerna.
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Oskadade fornlämningslokaler I I HB Skadade fornlämningslokaler

Burs

Börstil*

Eldsberga

Forsa

Bjälbo

Källstorp/ÖKlagstorp

Leksand

Luttra

Lysvik*

Nysätra

Näshulta*

Odensvi*

Offerdal

Rytterne

Skee

Stenåsa

Viby*

Virestad

Örkelljunga*

Övertorneå

Asterisk* anger att det statistiska underlaget 50 %
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler. Genomsnitt: 27 % skadade

Figur 9a: 1. Andel skadade lokaler i åker. Fornlämningar utan synliga anläggningar ovan mark 

är ej redovisade som skadade.
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Oskadade fornlämningslokaler

50%

Skadade fornlämningslokaler

Bjälbo

Burs

Börstil*

Eldsberga

Forsa

Källstorp/ÖKlagstorp

Leksand

Luttra

Lysvik*

Nysätra

Asterisk* anger att det statistiska underlaget 
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler.

Genomsnitt: 89 % skadade

Figur 9a:2. Andel skadade lokaler i åker. Samtliga fornlämningar utan synliga anläggningar
ovan mark är redovisade som skadade.
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Burs*

Börstil*

Eldsberga*

Forsa

Källstorp/ ÖKlagstorp *

Leksand*

Luttra*
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Nysätra

Näshulta 

Odensvi 

Offerdal 

Rytterne 
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Stenåsa*

Viby 

Virestad*

Örkelljunga 

Övertorneå

Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 49 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler.

Oskadade fornlämningslokaler j Skadade fornlämningslokaler

Bjälbo*

Figur 9b. Andel skadade lokaler pä åkerholmar.
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Oskadade fornlämningslokaler [_ J jVvT] Skadade fornlämningslokaler

50%

Källstorp/ÖKlagstorp

Leksand

Luttra

Lysvik

Nysätra

Näshulta

Odensvi

Offerdal

Rytterne

Skee

Stenåsa

Viby

Virestad

Orkelljunga

Övertorneå

Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 34 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler.

Figur 9c. Andel skadade lokaler i betesmark.
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Oskadade fornlämningslokaler I I PETI Skadade fornlämningslokaler

50%

Börstil*

Eldsberga

Forsa

Källstorp/ÖKlagstorp

Leksand

Luttra

Nysätra

Näshulta

Odensvi

Offerdal
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Stenåsa

Virestad

Örkelljunga

Övertorneå

Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 25 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler.

Figur 9d. Andel skadade lokaler i slättermark.
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Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 36 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1—4 lokaler.

Figur 9e. Andel skadade lokaler i igenväxande betesmark.
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Oskadade fornlämningslokaler 11 Skadade fornlämningslokaler
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Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 38 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1-4 lokaler.

Figur 9f. Andel skadade lokaler i skogsmark.
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Oskadade fornlämningslokaler [ j\ ] Skadade fornlämningslokaler
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Asterisk* anger att det statistiska underlaget Genomsnitt: 36 % skadade
är dåligt; värdet grundas på 1—4 lokaler.

Figur 9g. Andel skadade lokaler i annan mark.

Analysmaterialet har innehållit en del osäkerhetsfaktorer. Undersökningen pekar dock på vissa 
tydliga tendenser. Statistiken visar en fortgående igenväxning av kulturlandskapet. De öppna 
jordbruksmarkerna åkermark, åkerholmar, betes- och hagmarker visar en minskande tendens 
medan igenväxande bete och skog ökar. Detta gäller dock inte Götalands slättbygder med in
tensivt åkerbruk där andelen åkermark är så gott som konstant. Analysen visar att det främst är 
fornlämningar belägna i åkermark och på åkerholmar som är utsatta för skadegörelse. Regioner 
som Källstorp/Ö Klagstorp i Skåne och Luttra i Falbygden med en stor andel fornlämningar i 
åkermark, har också stor andel skadade fornlämningslokaler.

Vissa fornlämningskategorier är mer utsatta än andra för skadegörelse. Stenålderns gravar, 
gånggrifter och hällkistor, har mycket hög skadefrekvens. Följaktligen har en socken som Vire- 
stad, med stor andel hällkistor i materialet, också en hög total skadefrekvens. Även gravfälten, 
särskilt höggravfälten och rösegravfälten, uppvisar stora andelar skadade lokaler, cirka 85 %.
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Områdesbeskrivningar
På följande sidor presenteras kortfattat de tjugo referensområdenas fornlämningar samt dessas 
markanvändning och skadebild.

Markanvändningen visas i fyra tidsskikt där så är möjligt. För det äldsta tidsskiktet har betes
mark och skogsmark slagits samman då dessa markslag inte särredovisas i källmaterialet.

Fornlämningarnas skadebild presenteras dels i diagram där de skadade lokalerna redovisas, dels 
i texten där skadeorsakerna visas. Har en fornlämningslokal drabbats av flera typer av skador, 
redovisas varje typ som ett fall av skada.

Bjälbo socken
Mjölby kommun, Östergötlands län

Bjälbo socken på Vadstenaslätten i Östergötland är nästan totalt uppodlad.
Landskapet är flackt och bördigt. Karakteristiska är de stora gårdarna som 
ligger spridda i landskapet.

Bjälbo har endast sex kända fornlämningslokaler. Av dessa ingår fem i ska
deanalysen. En milstolpe har undantagits. Två av lokalerna utgörs av grav
fält med vardera 10 resp. 17 gravar. De övriga lokalerna utgörs av en en
samliggande stensättning, en lokal med två runstenar, samt en ödekyrko
gård.

Vid arkeologiska undersökningar har framkommit en del fornlämningar 
som inte tidigare varit synliga ovan mark. Det är främst ett grav- och bo
platsområde, beläget i tomtmark nära kyrkan, och därtill fyndplatser och 
boplatser av stenålderskaraktär. Ingen av dessa lokaler ingår dock i skade
analysen.

Vid kontroll av markanvändningen har häradskartan från 1880, förstagångsinventeringens 
uppgifter från 1948, revideringsinventeringen 1981 och LiM-in ven teringens uppgifter från 
1994 använts. Beträffande runstenen och ödekyrkogården uppges vid samtliga tillfällen mark
användningen till kyrkogård respektive park och här är knappast någon förändring att vänta.

För övriga fornlämningslokaler kan noteras smärre förändringar. Båda gravfälten uppges ligga i 
betesmark vid de tre första analystillfällena, medan vid LiM-inventeringen 1994 det ena uppges 
ligga i igenväxande betesmark och det andra fortfarande ligger i betesmark, men — som inven- 
teraren uppger — under ”dåligt betestryck”. För den ensamliggande stensättningen är uppgif
terna betesmark 1880 resp 1948, men både 1981 och vid LiM-inventeringen 1994 anges mark
användningen vara åkerholme. Här har betet uppenbarligen upphört.

Bjälbo socken
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Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

Gravfält, övriga 2

Runsten 1

Stensättning, övertorvad 1

Milstolpe 1

Andra fornlämningar:
Ödekyrkogård 1

Summa 5 I

Övriga

6

Summa

2
1

1

1

1

6

Fornlämningar i Bjälbo socken fördelade på kategori
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Figur 10. Markslagsförändringar för 5 fornlämningslokaler i Bjälbo socken

Skador finns antecknade på två av fornlämningslokalerna, nämligen de båda gravfälten. Här har 
odling skadat delar av gravfälten. I ena fallet är en stor del av gravfältet helt bortodlat och i det 
ändra fallet är några av stensättningarna skadade av äldre odlingsarbete. Pa övriga 
fornlämningslokaler finns inga skador rapporterade.

Bjälbo socken
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Andra fornlämningar 

Stensättning, övertorvad 

Runsten 

Gravfält, övriga

1 2

Skadade fornlämningslokaler

Oskadade fornlämningslokaler

Figur 11. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Bjälbo socken

Burs socken
Gotlands kommun, Gotlands län

Burs socken på sydöstra Gotland är en jordbruksbygd med husdjursskötsel 
som den dominerande inriktningen. I det flacka landskapet blandas åker
mark, lövskog, sankmarker och strandbeten.

Burs är bitvis rik på fornlämningar och socknen fornminnesinventerades 
första gången 1938 och revideringsinventerades 1978. I dag är sammanlagt 
118 fornlämningslokaler kända, varav 98 ingår i skadeanalysen. Sju mil
stolpar och en medeltida grindstolpe har undan tagits ur analysen. Övriga 
12 fornlämningslokaler som inte ingår i analysen är belägna utanför inägo- 
marken. Drygt en tredjedel (36 av de 98 lokalerna) utgörs av gravar, varav 
11 är gravfält. En nästan lika stor andel av materialet består av svärdslip- 
ningsstenar och slipytestenar, nämligen 34 lokaler. Övriga fornlämningar 
är boplatslämningar i form av 1 skärvstenshög, 2 skärvstensförekomster i 
åker, 5 lokaler med husgrunder med en trolig datering till äldre järnålder samt 1 by- eller 
gårdstomt. Vidare finns 7 stensträngslokaler och 4 lokaler med fossil åkermark. En fornborg är 
känd i socknen. Nära kyrkan finns en bildsten. Även 4 lokaler med malstenar och 1 medeltida 
ringkors ingår i analysmaterialet.

För analys av markanvändning har uppgifter hämtats från inventeringsböcker och kartor från 
förstagångsinventeringen 1938, revideringsinventeringen 1978 och vid fältbesiktning 1994. Nå
gon häradskarta eller motsvarande har inte funnits att tillgå för Burs socken. Inga större skillna
der kan ses i markanvändning för de 98 lokalerna vid de tre inventeringstillfällena. Åkermarken 
visar 1994 en minskning med cirka 1 % jämfört med 1938, likaså visar betesmarken, åkerhol- 
mar och skog minskande tendens. Däremot har vid granskningen 1994 tillkommit kategorin 
igenväxande betesmark, som inte alls fanns med tidigare. Även kategorin annan mark har ökat 
jämfört med tidigare år.

Burs socken
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En dryg tredjedel eller 36 av de 98 fornlämningslokalerna uppvisar någon form av skada, 
skadetyper som uppges är:

Odling 5 fall Förstörd 4 fall
Täkt 12 fall Delundersökt 2 fall
Omplockning 9 fall Totalundersökt 2 fall
Väg 5 fall Annat 11 fall

Som ”annat” anges 2 fall av övertäckning, 3 fall av vardera gärdesgård eller staket och ospec 
cerade skador, samt dikning i 2 fall och trampskador av betesdjur i 1 fall.

Inom 100 m från Övriga Summa

Gravfält med minst ett röse

jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade

analysen analysen

5 5

Gravfält, övriga 6 2 8

Högar 2 2 4

Röse 1 1 2

Stensättningar med stenfyllning 8 8

Stensättningar, övertorvade 9 2 11

S keppssättningar 3 3

Skärvstenshögar/-förekomster 3 3

Husgrunder, förhistoriska 5 5

By- och gårdstomt 1 1

Stensträngar 7 7

Fossil åkermark 4 4

Fornborg 1 1

Milstolpar 7 1 8

Andra fornlämningar:
Grav, okänd typ 1 1

Stensättning, ofylld 1 1

Resta stenar 2 2
Svärdslipningsstenar 34 2 36

Bildsten 1 1

Malstenar 4 4

Ringkors 1 1
Medeltida grindstolpe 1 1

Kalkugn 1 1

Summa 98 12 118

Fornlämningar i Burs socken fördelade pä kategori

Burs socken
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1938 
Åker 1978 

1994

1938
Åkerholme 1978 

1994

1938 
Bete 1978 

1994

Igenväxande
bete

1938
1978
1994

Skog 1994 

1938
Annan mark 1978 

1994

10% 20% 30% 40%

Figur 12. Markslagsförändringar för 98 fornlämningslokaler i Burs socken

Arkeologisk delundersökning har företagits i en husgrund och en lokal med fossil åkermark. 
Helt undersökta och borttagna är en hög samt en grav av okänd kategoritillhörighet. De forn
lämningslokaler som drabbats av sådan skada att de nu inte kan återfinnas är en svärdslipnings- 
sten, två lokaler med resta stenar och en maisten.

63 % av gravlokalerna har någon form av skada registrerad. Av gravfälten är alla rösegravfälten 
skadade liksom hälften av övriga gravfält. Även övriga gravkategorier uppvisar ganska hög ska
defrekvens med knappt 60 % skadade stensättningar och samtliga tre skeppssättningar.

Burs socken
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Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Högar 

Röse

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Skeppssättningar 

Skärvstenshögar/-förekomster 

Husgrunder, förhistoriska 

By- och gårdstomt 

Stensträngar 

Fossil åker 

Fornborg 

Andra fornlämningar

2 4 6 8 10

Figur 13. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Burs socken

Börstils socken
Östhammars kommun, Uppsala län

Börstils socken ligger i Roslagen i Uppland. Landskapet är flackt och skär- 
gårdsbetonat, med lätt kuperade skogsmarker.

I Börstils socken påbörjades en revideringsinventering 1994, men LiM- 
projektets inventering omfattar endast fornlämningslokaler som var kända 
1993, nytillkomna lokaler från år 1994 och framåt är alltså inte behand
lade. Inventeringen omfattar därigenom 47 fornlämningslokaler av sock
nens sammanlagt 59 lokaler. Åtta milstolpar som ligger inom den stipule
rade hundrametersgränsen från jordbruksmark har utgått. Av analysens 47 
lokaler dominerar gravfält från äldre och yngre järnålder kraftigt. Hela 38 
lokaler, dvs. 80 %, utgörs av gravfält med sammanlagt cirka 1 050 gravar. 
Fem lokaler innehåller en mindre grupp av, eller ensamliggande, gravar. 
Därtill finns 1 älvkvarnsförekomst med datering till bronsålder, 1 vikinga
tida runsten, 1 fångstgrop för varg och 1 borgruin med husgrund och 
datering till medeltid).

. Börstil

JF/

vallar (med trolig

Börstils socken
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Inom 100 m från Övriga Summa 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade skade

analysen analysen

Gravfält med minst en hög 27 27

Gravfält med minst ett röse 1 1 2

Gravfält, övriga 10 10

Hög 1 1

Röse 1 1

Stensättning med stenfyllning 1 1

Stensättning, övertorvad 1 1

Skeppssättning 1 1

Skålgropsförekomst 1 1

Runsten 1 1

Fångstgrop 1 1

Milstolpar 8 2 10

Andra fornlämningar:
Ryssugn 1 1
Borgruin 1 1

Summa 47 8 4 S9

Fornlämningar i Börstils socken fördelade på kategori

Uppgifter om markanvändning har hämtats från 1905 års häradskarta, från förstagångsinvente- 
ringen 1953 och LiM:s inventering 1994. Den tydligaste tendensen för Börstils 47 fornläm- 
ningslokaler är att skogen ökar på bekostnad av betesmarken. Även igenväxande betesmark 
visar en betydande ökning med 12,8 % vid inventeringen 1994 mot 2,1 % år 1953.

Börstils socken
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Figur 14. Markslagsförändringar för 47 fornlämningslokaler i Börstils socken

Av Börstils 47 lokaler är 30 skadade. Av gravfälten har kategorin ”höggravfält” 78 % skadade 
lokaler och ”övriga gravfält” 80 %, medan ”rösegravfältet” har klarat sig helt utan skada. Ett 
gravfält inom kategorin ”gravfält, övriga” är undersökt och borttaget 1978. Mest frekvent av 
olika skadetyper är övertäckning med nio sådana fall registrerade. Därefter är omplockning och 
olika täktskador vanligast med åtta fall vardera. Fyra lokaler har direkta odlingsskador, 
antingen i form av överodling eller bortodling. Vägar har skadat tre fornlämningslokaler. 
Antalet registrerade skador fördelar sig på olika typer enligt följande (observera att flera skador 

har registrerats på samma fornlämningslokal):

Odling
Täkt och gropar
Omplockning
Vägar
Annat (varav övertäckning: 9 fall) 
Undersökta

4 fall 
8 fall 
8 fall 
3 fall 

15 fall 
1 fall

Under ”annat” döljer sig förutom övertäckning även skador efter diken, kraftledning och sten 

gärdesgård.

Börstils socken
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Gravfält med minst en hög

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Hög
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Skeppssättning 
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Andra fornlämningar

Skadade: 21 st

□

adade fornlämningslokaler
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□
□
□
M
□
□
□
□
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Sk

O

2 4 6 8 10

Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Börstils socken

Eldsberga socken
Halmstads kommun, Hallands län

Eldsberga socken tillhör slättbygden i södra Halland och landskapet är till 
större delen uppodlat.

Eldsberga inventerades för ekonomiska kartan första gången 1967 och re- 
videringsinventerades 1986. Efter den inventeringen har Eldsberga 57 
kända fornlämningslokaler redovisade med R eller (R) på ekonomiska kar
tan. Av de 57 lokalerna ingår 52 i analysen. Eldsberga socken uppvisar ett 
för sydsvenska slättbygder ganska typiskt fornlämningsbestånd. Bronsål
dershögar dominerar fornlämningsbilden. Av de 52 lokalerna utgörs 31, 
eller nästan 60 %, av ensamliggande eller mindre grupper av högar. Stenål- 
dersboplatser i åkermark är nästa stora kategori med 17 lokaler. I övrigt 
finns 2 gravfält, ett höggravfält och ett flatmarksgravfält, vidare 1 gånggrift 
och 1 övertorvad stensättning. Två milstolpar har uteslutits ur analysen.

Eldsberga socken
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Inom 100 m från Övriga Summa 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

Gravfält med minst en hög 

Gravfält, övriga 

Gånggrift 

Högar

Stensättning med stenfyllning 

Stensättning, övertorvad 

Boplatser 

Milstolpar

1

1

1

31

17

1

2

1

1

1

1

32

1

1

17

3

1

1

Summa 52 2 3 57

Fomlämningar i Eldsberga socken fördelade på kategori

Vid jämförelse av markanvändning för de 52 fornlämningslokalerna i Eldsberga har uppgifter 
hämtats från 1920 års häradskarta samt från ovan nämnda inventeringar och LiM:s inventering 
1994. Skog visar en svag ökning, medan andelen åker har hållits sig tämligen konstant genom 
åren. Antalet angivna åkerholmar har minskat påfallande. Detta torde bero på att den mark som 
tidigare innehöll åkerholmar nu till stor del har övergått till skog eller slåtter.

Hela 39 lokaler eller 77 % av analysens 52 lokaler har någon form av skada registrerad. Ande
len odlingsskador är hög, 31 % av de registrerade skadorna uppges vara odlingsskador. Sju 
boplatser är delundersökta. Flertalet i samband med att en ledning för naturgas drogs genom 
landskapet under 1980-talet, det s.k. Västgasprojektet. De skadeorsaker som angivits är:

Odling 22 fall
Täkt 10 fall
Väg 9 fall
Annat* 24 fall
Delundersökta 7 fall

* Kaninhål och djurgryt, övertäckning, byggnader, ospecificerade skador m.m.

Eldsberga socken
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Figur 16. Markslagsfbrändringar för 52 fornlämningslokaler i Eldsberga socken

Gravfält med minst en hög 

Gravfält, övriga 

Gånggrift 

Högar

Stensättning, övertorvad 

Boplatser

Skadade

Oskadade

Skadade: 29 st

Figur 17. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Eldsberga socken

Känt är att minst sju fornlämningslokaler i Eldsberga socken förstörts redan tidigare under 
1900-talet, två flatmarksgravfält och fem lokaler med högar. Den övervägande orsaken har en
ligt fornminnesregistret varit odling. Dessa lokaler har inte kunnat ingå i skadeanalysen.

Eldsberga socken
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Forsa socken
Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Forsa socken ligger i norra Hälsingland. Socknens centrala del är tämligen 
uppodlad och har välbevarade drag av det äldre odlingslandskapet. Åt 
söder och väster är landskapet skogrikt med kuperade bergshöjder.

Forsa har 166 kända fornlämningslokaler. Av dessa ligger 145 inom 100 m 
från öppen jordbruksmark. Milstolpar och väghållningsstenar har uteslutits 
och därmed återstår 134 lokaler (81 % av det totala antalet lokaler) i analy
sen. Fornlämningskategorierna domineras av järnålderns gravar i form av 
högar, drygt hälften utgörs av lokaler med ensamliggande eller smärre 
grupper av högar. Dessutom finns 24 höggravfält. En fornlämningskategori 
”göms” i statistiken, nämligen husgrundsterrasser. Ett knappt 30-tal sådana 
är kända i Forsa men ligger oftast i anslutning till gravfälten eller de små 
grupperna av högar. Husgrundsterrasserna dateras till äldre järnålder. Till 
äldre järnåldern hör sannolikt även stensättningar med stenfyllning och fornborgen, medan de 
övertorvade stensättningarna kan vara från både yngre och äldre järnålder. En lokal i kategorin 
”Andra fornlämningar” utgörs av en bebyggelselämning med stenmurar, av oklar funktion och 
ålder.

Forsa

Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

Gravfält med minst en hög 24

Gravfält, övriga 1

Högar 71

Rösen 1

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 25

Husgrundsterrass 1

Fångstgropar 1

Fornborgar 1

Milstolpar 4

Andra fornlämningar:
Grav, okänd typ 1
Bebyggelselämning 1
Väghållningsstenar 7
T refaldighetskällor

Summa 134 11

Övriga

2
3

3

1

7

1

1

3

21

Summa

24

3

74

4

7 

26

1

8 
2
5

1
1
7
3

166

Fornlämningar i Forsa socken fördelade på kategori

Forsa socken
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Vid jämförelser i markanvändning har uppgifter hämtats ur dels en stomkarta ritad 1865-1885, 
dels ur de tre inventeringarna 1956, 1982 och 1994. Under perioden från 1956 och framåt 
visar markslagen åker, åkerholme och bete en minskning, medan igenväxande betesmark, skog 
och annan mark ökar. Markslaget annan mark står här för vägar och tomtmark.

1885
Åker 1956

1982

1885
1956

Åkerholme
1982
1994

Slåtter 1885

1885
Bete 1956

1982

Igenväxande 1982
bete 1994

Skog + bete 1885

1956
Skog 1982

1994

1956
Annan mark 1982

1994

10% 20% 30% 40% 50%

Figur 18. Markslagsförändringar för 134 fornlämningslokaler i Forsa socken

71 % av fornlämningslokalerna har någon form av skada registrerad. Typerna av skador förde
lar sig enligt följande:

Odling 11 fall
Gropar och täkt 43 fall
Omplockning 25 fall
Väg 14 fall
Delundersökta 2 fall
T otalundersökta 2 fall
Förstörd och borttagen 1 fall
Annat(varav övertäckning 17 fall) 41 fall

Den vanligaste typen av skada är olika slags gräv- och täktskador (inklusive s.k. skattgrävnings- 
gropar). Även omplockning är en vanligt förekommande skada. Nästan alla eller 22 av de 24

Forsa socken



Områdesbeskrivningar 45

höggravfälten har någon form av skada registrerad, inräknat de två som har undersökts, och 
66 % av kategorin ”högar” har skador. Av de arkeologiska undersökningarna är två s.k. delun
dersökningar, dvs. endast en del av fornlämningen är undersökt och borttagen eller smärre 
provschakt har tagits upp. Ett av gravfälten delundersöktes 1957 genom att provschakt togs i en 
husgrund. I ett annat gravfält har 8 husgrundsterrasser och 5 högar undersökts i samband med 
ett forskningsprojekt under åren 1976-1983. Två fornlämningslokaler, ett höggravfält och en 
hög, har totalundersökts och borttagits i samband med vägbyggen 1968 resp. 1970. En övertor- 
vad stensättning är förstörd och borttagen.

Gravfält med minst en hög 

Gravfält, övriga 

Högar 

Röse

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Husgrundsterrass 

Fångstgrop 

Fornborg 

Andra fornlämningar

Figur 19. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Forsa socken

I fornminnesregistret för Forsa socken finns dessutom ett 30-tal uppgifter om borttagna högar. 
Dessa lokaler har inte kunnat ingå i skadeanalysen. Det är äldre uppteckningar från 1700- och 
1800-talet som berättar om fornlämningslokaler där ingenting kan återfinnas i dag. Sannolikt 
har fornlämningarna försvunnit i samband med odling och byggnation under slutet av 1800- 
och början av 1900-talet. Ett typiskt exempel kan hämtas från inventeringsboken för Forsa 
socken (RAÄ nr 345): ”Enligt Wettersten 1761, fanns ’fyra högar nidre vid broen wäster om wä
gen, men alltför skamfullt illa pyntade, icke många år sedan: en hög på Ö sidan om wägen lika 

wäl medfaren’. Inga spår av dessa 5 omtalade högar finns 1982”.

Forsa socken
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Källstorps och Östra Klagstorps socknar
Trelleborgs kommun, Malmöhus län

Källstorps och Östra Klagstorps socknar är belägna på slättbygden i sydli
gaste Skåne. Landskapet är helt uppodlat och skoglöst.

Socknarna har tillsammans 31 fornlämningslokaler redovisade med R eller 
(R) på ekonomiska kartan. Samtliga dessa ligger i eller invid 
jordbruksmark, men 11 lokaler har uteslutits ur analysen. De återstående 
20 fornlämningslokalerna utgörs av 6 bronsåldershögar, 3 boplatser av 
stenålderskaraktär och 1 runsten från yngre järnålder samt 10 lokaler med 
gränsvallar. Dessa gränsvallar, som är upplagda av jord, har troligen 
medeltida ursprung och markerar gräns mellan socknar eller byar. 
Uteslutna ur analysen är 1 milstolpe och 1 väghållningssten, 1 lokal med 
uppgifter om dels en kyrka och dels en hög, 1 boplats samt 7 bebyggda by- 
eller gårdstomter.

Källstorp och 
Ö Klagstorp

Inom 100 m från Övriga Summa
jordbruksmark

Ingår i 
skade

analysen

Ingår ej i 
skade

analysen

Högar 6 1 7

Boplatser 3 1 4

By- och gårdstomter (bebyggda) 7 7

Runsten 1 1

Milstolpe 1 1

Andra fornlämningar:
Gränsvallar 10 10
Väghållningssten 1 1

Summa 20 11 31

Fornlämningar i Källstorps och Östra Klagstorps socknar fördelade på kategori

Vid jämförelse av markanvändning på fornlämningslokalerna har den äldsta källan varit härads- 
kartan från 1914. Därefter har fornminnesregistrets uppgifter vid inventeringarna 1970 och 
1985-1987 använts och slutligen LiM-inventeringens uppgifter från 1994. Här kan snabbt kon
stateras att inga förändringar har skett sedan 1914. 80 %, dvs. 16 lokaler, var och är belägna i 
åkermark.

Källstorps och Östra Klagstorps socknar
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Figur 20. Markslagsförändringar för 5 fomlämningslokaler i Källstorps och Östra Klagstorps 

socknar

Hela 18 av de 20 lokalerna uppvisar någon form av skada. Inte oväntat är odling den skada 
som anges oftast. Så är tre av de sex högarna kantskurna genom plöjning eller helt eller delvis 
överodlade Att de kilometerlånga gränsvallarna förutom odlingsskador också är skadade av vä
gar är heller inte oväntat. Runstenen står enligt uppgift inte på ursprunglig plats och har dess
utom skruvats fast i ett postament. En av boplatserna har anteckningar om äldre täktskador av 
ett gammalt grustag. Alla boplatserna är belägna i åkermark och har därigenom varit utsatta för 
en kontinuerlig skadeprocess genom plöjning. (Detta faktum är underförstått och kan ej utläsas 

i tabellen.)

De skadeorsaker som anges fördelar sig på fornlämningskategorierna enligt följande:

Odling
Högar 3
Boplats 
Runsten
Andra fornlämningar 10

Täkt Väg Annat 
1 2 
1

1
1 5 1

Figur 21. Antal skadade fomlämningslokaler per fornlämningskategori i Källstorps och Östra 

Klagstorps socknar

Källstorps och Östra Klagstorps socknar
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Leksands socken
Leksands kommun, Kopparbergs län

Leksands socken i Dalarna är till ytan en stor socken, med centrum mellan 
sjöarna Siljan och Insjön. Jordbruksmarken ligger huvudsakligen kring Os- 
terdalälven, men även på höjder och sluttningar ovanför högsta kustlinjen.

Leksand fornminnesinventerades första gången 1967-1968. Reviderings
inventeringen påbörjades 1993 i socknens södra del och fortsatte 1994 åt 
norr. Ett område i västra delen återstår att revidera. I analysen har endast 
medtagits fornlämningar som var kända (och R-markerade på ekonomisk 
karta) i slutet av år 1993, senare nyfynd av fornlämningar har inte kunnat 
ingå i analysen. Fram till och med 1993 var 248 fornlämningslokaler kända 
i socknen. Drygt hälften, 136 lokaler, uppfyller kriteriet för att tas med i 
skadeanalysen.

Lämningar efter olika perioders bebyggelse dominerar fornlämningsmate- 
rialet i Leksands socken. Dessa utgörs av boplatser av stenålderskaraktär, oftast belägna i nutida 
åkermark, och övergivna by- och gårdstomter med rötter i medeltid eller ännu längre tillbaka, 
och slutligen fäbodlämningar, ofta med äldsta skriftliga belägg från 1600-tal men i flertalet fall 
troligen betydligt äldre än så. Ett knappt 70-tal järnframställningsplatser med lämningar efter 
lågteknisk järnframställning i form av slaggförekomster, slaggvarp och kolningsgropar, finns 
registrerade i socknen. Dessa dateras i flertalet fall till yngre järnålder. Den något yngre järn
framställningen finns representerad i ett 10-tal hyttområden, varav dock minst en utgör 
resterna av en kopparhytta. Gravar är en förhållandevis liten del av fornlämningsbeståndet och 
i analysen är endast en grav medtagen, en hög från järnåldern.

Leksands socken
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Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade

analysen analysen

Övriga Summa

Högar 1 1
Rösen 4 4

Stensättningar med stenfyllning 4 4

Boplatser 28 15 43

By- och gårdstomter 36 1 37

Järnframställningsplatser 39 24 63

Fångstgropar 5 6 11

Milstolpar

Andra fornlämningar:

7 3 10

Fäbodlämningar 16 23 39
Hyttområden 3 4 7
Kolningsgropar 5 4 9
T ref aldighetskällor 1 2 3
Hålvägar 2 2 4
Övriga* 14 14

Summa 136 7 106 249

* Offerkast, industrilämningar, broar m.m.

Fornlämningar i Leksands socken fördelade på kategori

Vid jämförelse av markanvändning har uppgifter hämtats från dels en något svårtolkad stom- 
karta, ritad 1841-1865, dels från inventeringarna 1967-1968 och vid inventeringen 1994. 
Tendensen är att skog och igenväxande betesmark ökar på bekostnad av åker och bete. Även 
annan mark, i det här fallet tomtmark och sandtag, visar en viss ökning. Under perioden 1967- 
1994 har andelen annan mark fördubblats.

Leksands socken
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Åker
1865*
1968*
1994

Åkerholme
1968* 1 
1994

Slåtter
1865*
1968*
1994

* Perioderna 
1841-1865 resp 
1967-1968

Bete
1968*
1994

Igenväxande 1968" 
bete 1994

30 % 40 % 50 %

Figur 22. Markslagsförändringar för 136 fornlämningslokaler i Leksands socken

Förhållandevis få av skadeanalysens 136 fornlämningslokaler har någon registrerad skada. To
talt är 13 lokaler skadade, inklusive två som är delundersökta. Största antalet skador är registre
rade på fäbodlämningar, där fyra skador orsakats av nybyggnad av fritidshus och en orsakats av 
vägdragning. På de andra skadade lokalerna uppges orsakerna vara vägars och järnvägens 
sträckning samt övertäckning. En fångstgrop rapporteradess vara helt förstörd och borttagen. 
Två lokaler, en järnframställningsplats och en gårdstomt, är delundersökta. Delar av järnfram- 
ställningsplatsen undersöktes 1984 och gårdstomten har undersökts i perioder under 70-talets 
andra hälft, med fynd från äldre medeltid och nyare tid. En lokal med två fångstgropar är för
störd och borttagen i samband med grustäkt. De skadeorsaker som angivits är:

Väg eller järnväg 4 fall
Annat (4 fall av husbyggen och 2 av övertäckning) 6 fall
Förstörd och borttagen 1 fall
Delundersökta 2 fall

Leksands socken
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Boplatser 

By- och gårdstomter 

Järnframställningsplatser 

Fångstgropar 

Andra fornlämningar

Figur 23. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Leksands socken

Drygt hälften, 73 lokaler, av analysens fornlämningslokaler är belägna i nuvarande åkermark. 
Det är, som nämnts ovan, främst boplatser, järnframställningsplatser och by- eller gårdstomter. 
Samtliga är sedan lång tid skadade av plöjning och odlingsarbete. För Leksands socken finns ett 
flertal äldre uppgifter om sedan länge borttagna gravar. Det är framför allt i Häradsbygden där 
på några håll skelettgravar påträffats vid schaktningsarbeten. Dessa uppgifter har dock inte kun
nat tas med skadeanalysen.

Luttra socken
Falköpings kommun, Skaraborgs län

Luttra socken ligger i Falbygden i Västergötland. Det lätt böljande landska
pet invid platåbergen är till största delen uppodlat.

Luttra förstagångsinventerades 1960 och revideringsinventerades 1984 och 
socknen har i dag 10 kända fornlämningslokaler, varav 9 är gravar. Flär 
finns 4 gånggrifter och 1 hällkista från stenåldern. Övriga gravar har mer 
oviss datering, och åtminstone någon kan dölja en megalitgrav. Fångstgro
pen för vargfångst är från nyare tid. Samtliga Luttras fornlämningslokaler 
ingår i analysen.

Luttra1
w

Luttras 10 fornlämningslokaler ligger i dag i åker eller på åkerholme och 
ingen större förändring kan noteras sedan häradskartans utgivning 1882.
Den förändring som diagrammet ändå ger sken av kan härledas till två loka
ler, fångstgropen samt en av gånggrifterna. Fångstgropen har ansetts ligga i 
åker på 1882 års häradskarta men på åkerholme därefter. Gånggriften uppges ligga i åker fram 
t.o.m. 1984 års inventering men 1994 uppges markanvändningen vara åkerholme. I båda fallen 
kan tolkningen ifrågasättas och förändringen får sägas ligga inom felmarginalen.

Luttra socken
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Gånggrifter

Hällkista

Hög

Stensättningar, övertorvade 

Fångstgrop

Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

4

1

1

3

1

Övriga Summa

4

1

1

3

1

Summa 10 10

Fornlämningar i Luttra socken fördelade på kategori

Åker

Åkerholme
1984
1994

25 % 50 % 75 %

Figur 24. Marks lags förändringar för 10 fornlämningslokaler i Luttra socken

Nio av de tio fornlämningslokalerna har någon registrerad skada. Angivna skadeorsaker är:

Odlingsskador 4 fall
Täktskador 2 fall
Annat 5 fall
(varav övertäckning 4 och ospecificerad skada 1 fall)

Inte oväntat är det odlingsrelaterade skador som dominerar. Fyra fornlämningar är kantskadade 
av plöjning och fyra lokaler är helt eller delvis övertäckta av odlingssten. En av gånggrifterna 
och högen har täkt-(schakt-)skador. Endast stensättningen saknar skador.

Luttra socken
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Gånggrifter

Hällkista

Hög

Stensättningar, övertorvade 

Fångstgrop

2 4

Skadade

Oskadade

Figur 25. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Luttra socken

Tre fornlämningslokaler som försvunnit tidigt är inte med skadeanalysen. En bronsåldershög 
undersöktes redan 1928 och var då förstörd till två tredjedelar. Rester av den fanns dock kvar 
vid 1960 års inventering men 1984 anges den vara helt bortodlad. En stensättning fanns fortfa
rande vid 1960 års inventering men är 1984 helt försvunnen genom odling. En gånggrift med 
omgivande hög försvann på 1920- eller 1930-talet p.g.a. bebyggelse.

Lys viks socken
Sunne kommun, Värmlands län

Lysviks socken ligger i mellersta Värmland. Socknen domineras av skogs
bygd, men i dalgången kring sjön Övre Fryken finns en låglänt odlings

bygd.

Lysvik fornminnesinventerades första gången år 1966. En revidering 
påbörjades 1989 i västra och nordvästra delarna, men större delen av 
socknen återstår att revidera. Efter 1989 års revideringsinventering har 
Lysvik 44 kända fornlämningslokaler.

Bronsåldersrösen dominerar fornlämningsbilden. Det finns 24 rösen förde
lade på 13 lokaler. En boplats av stenålderskaraktär är känd. I övrigt finns, 
förutom en järnframställningsplats och fångstgropar med osäker datering, 
lämningar från historisk och nyare tid, såsom en masugnsruin, en häl
sokälla, milstolpar m.m. LiM:s skadeanalys omfattar 10 lokaler, alltså en 
totala antalet lokaler. Milstolpar har uteslutits ur analysen.

Lysvik

knapp fjärdedel av

Lysviks socken
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Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade

analysen analysen

Övriga Summa

Rösen 3 10 13
Boplats 1 1
J ärnframställningsplats 1 1
Fångstgropar 4 5 9
Milstolpar

Andra fornlämningar:

3 2 5

Masugnsruiner 1 1
Hälsokälla 1 1
Övriga 13 13

Summa 10 3 31 44

Fornlämningar i Lysviks socken fördelade på kategori

Markanvändningen har kontrollerats på häradskartan från 1892, vid ovan nämnda 
inventeringstillfällen och vid inventeringen 1994. Ingen som helst förändring av 
markanvändningen kan noteras på de 10 fornlämningslokalerna.

Åker

1892 
1966 I 
1989 
1994

Skog + bete 1892

1966 
Skog 1989 

1994

25 % 50% 75 %

Figur 26. Markslagsförändringar för 10 fornlämningslokaler i Lysviks socken

Sex av de tio fornlämningslokalerna har någon form av skada registrerad. Samtliga röselokaler 
har råkat ut för omplockning och tre av fyra fångstgropar är skadade av täkt eller fyllda med 
skräp. Antalet skadeorsaker fördelar sig enligt följande:

Täkt 2 fall
Omplockning 3 fall
Annat 2 fall

"Annat” avser här övertäckning.

Känt är även att en lokal med två rösen förstördes redan före 1966. Av dessa rösen finns i dag 
inga spår och lokalen ingår ej i skadeanalysen.

Lysviks socken
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Rösen 

Boplats 

Fångstgropar 

Andra fornlämningar

Skadade

Oskadade

Figur 27. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Lysviks socken

Nysätra socken
Robertsfors kommun, Västerbottens län

Nysätra socken ligger vid kusten i mellersta Västerbotten. Socknen repre
senterar en småbrukarbygd, typisk för Norrlandskusten. Jordbruksmarken 
återfinns huvudsakligen i dalgångar längs vattendragen.

Nysätra förstagångsinventerades 1958 och revideringsinventerades 1989 
samt 1992 och har i dag 157 kända fornlämningslokaler. Endast 25 lokaler 
ligger i eller i anslutning till jordbruksmark. Tre milstolpar har uteslutits ur 
analysen. Återstår alltså 22 lokaler eller 14 % av Nysätras fornlämningslo

kaler i analysen.

Nysätra

Bu

rFornlämningarna domineras av bronsåldersrösen. Drygt 40 % av lokalerna 
i socknen utgörs av ensamliggande eller smärre grupper av rösen, och i ska
deanalysen utgör rösena knappt hälften. Bland dessa finns ett mindre rö-
segravfält och tio lokaler med ensamliggande eller små grupper av rösen. Sex stensättningar 
med stenfyllning ingår också i analysen. Gravarna representerar tidsperioder från bronsålder till 
äldre järnålder. I övrigt ingår 1 område med fossil åkermark, 1 fångstgrop, 2 lokaler med
kokgropar och 1 lokal med en äldre exercisplats. I tabellens kategori ”Övriga”, dvs. de 
fornlämningar som inte ligger inom 100 m från jordbruksmark, ingår en del typiskt kustnära 
fornlämningar som tomtningar och labyrinter, fiskelägen, vallar och gropar i klapper m.m. 
Dessa lämningar har ingen fysisk anknytning till jordbruksmarken.

Nysätra socken
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Inom 100 m från Övriga 
jordbruksmark

Gravfält med minst ett röse

Gravfält, övriga

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 

Boplats

Fossil åkermark

Fångstgropar

Milstolpar

Andra fornlämningar: 
Kokgropar 
Exercisplats 
Övriga

Summa

Ingår i 
skade

analysen

1

10
6

1

1

2
1

Ingår ej i 
skade

analysen

1

1

54

24

1

2
2

22

47

132

Summa

2
1

64

30

1

1

3

5

2
1

47

157

Fornlämningar i Nysätra socken fördelade på kategori

Analysen av markanvändningen i Nysätra socken bygger för det äldsta skiktet på en något otyd
lig och svårtolkad stomkarta, ritad 1843-1896, och uppgifterna får därför anses vara osäkra. 
Samtliga lokaler har tolkats såsom belägna i skogsmark eller betesmark.

Mycket liten förändring kan noteras i markanvändning för de 22 fornlämningslokalerna under 
åren 1958, 1989 (1992) och 1994. Tjugo av lokalerna ligger under hela perioden i skogsmark. 
Två lokaler, båda röselokaler, anges 1958 ligga i betesmark. Vid revideringsinventeringen 1989 
resp. 1992 anges markanvändningen vara igenväxande betesmark för båda lokalerna. Vid 
inventeringen 1994 hade en av dessa lokaler ändrad markanvändning till skogsmark.

Nysätra socken
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Bete
1958
1992*

Igenväxande
bete

1992* in 

1994

Skog + bete 1896*

* Perioderna 
1843-1896 resp 
1989-1992

1958 
Skog 1992* 

1994

Annan mark
1958
1992*
1994

20 % 40 % 60 % 80%

Figur 28. Markslagsförändringar för 5 fornlämningslokaler i Nysätra socken

Av de 22 lokalerna har endast fem lokaler någon skada registrerad. Rösegravfältet har en äldre 
täktskada, två av rösena är skadade av omplockning resp. täkt, och den fossila åkern 
rapporteras vid inventeringen 1994 vara skadad av markberedning.

De skadeorsaker som anges är:

Täkt 2 fall
Omplockning 1 fall
Annat 2 fall

Med ”annat” avses här markberedning och en nedrasad stensättning.

Nysätra socken
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Gravfält med minst ett röse 

Rösen

Stensättningar med stenfyllning

Fossil åker 

Fångstgrop

Andra fornlämningar

2 4 6 10

Figur 29. Antal skadade fomlämningslokaler per fornlämningskategori i Nysätra socken

m

8

Skadade

Oskadade

Näshulta socken
Eskilstuna kommun, Södermanlands län

Näshulta socken i norra Södermanland är en skogrik övergångsbygd med 
ett variationsrikt landskap. Här finns små byar och ensamgårdar såväl som 
stora säterier.

Näshulta socken har totalt 51 fomlämningslokaler bedömda som fast forn- 
lämning och markerade med R eller (R) på ekonomisk karta. Något mer än 
hälften, 28 lokaler, utgörs av gravar. Gravarna, som huvudsakligen dateras 
till järnålder, ligger ofta samlade i gravfält, företrädesvis centralt i bygden.
De sju gravfälten innehåller mellan 5 och 30 gravar. Av de båda 
boplatserna är en belägen i nuvarande betesmark, tidigare åker, och kan av 
tidigare fynd dateras till stenålder. Den andra boplatsen är mer osäker 
beträffande datering. Den utgörs av en terrasserad yta med enstaka stenar i 
kanten. Ytterligare en boplatslämning finns i form av en skärvstensföre- 
komst. I socknen finns sex övergivna by- eller gårdstomter, varav fem ingår i analysen, flertalet 
med troligt ursprung i medeltid. Under kategorin ”Andra lämningar” återfinns två stenhus
grunder med osäker härkomst. I analysen ingår 37 av socknens 51 fomlämningslokaler.

Näshulta socken
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Gravfält med minst en hög 

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Hög
Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Boplatser

Skärvstensförekomst 

By- och gårdstomter 

Fångstgropar 

Fornborg 

Milstolpar

Andra fornlämningar:
Husgrunder, medeltida

Summa

Inom 100 m från Övriga 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

4 

1 

2 
1

12 5
3 

2 
1
5 1

3 1

1
1 1

2 5

37 1 13

Summa

4

1

2
1

17

3 

2 
1 

6
4 

1 

2

7

51

Fornlämningar i Näshulta socken fördelade på kategori

Beträffande markanvändning vid fornlämningslokalerna har uppgifter hämtats från 1902 års 
häradskarta samt vid de olika inventeringstillfällena 1956, 1986 och 1994. Resultatet visar en 
viss ökning av skog och motsvarande minskning av betes- och åkermark.

Näshulta socken
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1902

Åker
1956
1986
1994

Åkerholme
1902
1956

Slåtter 1994

Bete
1986
1994

Igenväxande 1986
bete 1994

Skog 4- bete 1902

1956
Skog 1986

1994

1902

Annan mark
1956
1986
1994

20% 40 % 60 %

Figur 30. Markslagsförändringar för 37 fornlämningslokaler i Näsbulta socken

Av de i analysen ingående fornlämningslokalerna har 23 lokaler, 62 %, någon form av skada 
registrerad. De skadeorsaker som anges är:

Odling
Täkt
Omplockning
Annat

1 fall 
3 fall 
7 fall 

15 fall

I ”annat” ingår 10 fall av övertäckning av skrot eller ris dessutom byggnation och ej specificerad 
orsak.

Skadefrekvensen är hög bland gravarna, 70 % av alla gravlokaler och 100 % av gravfälten har 
någon skada registrerad. Av resterande fornlämningslokaler är hälften skadade. De skador som 
drabbat gravfälten är omplockning samt byggnation av källare, en husgrund samt övertäckning 
och odlingsskada.

Näsbulta socken
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Gravfält med minst en hög

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga 

Hög

Stensättningar med stenfylllning 

Stensättningar, övertorvade 

Boplatser

Skärvstensförekomst 

By- och gårdstomter 

Fångstgropar 

Fornborg 

Andra fornlämningar

Figur 31. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Näshulta socken

Odensvi socken
Västerviks kommun, Kalmar län

Odensvi socken ligger i Tjustbygden i nordöstra Småland. Socknen har ett 
kuperat landskap som varierar mellan slutna skogspartier och öppna, bör
diga dalstråk med sjöar.

Av Odensvi sockens 104 kända fornlämningslokaler ingår 76 i analysen.
Tio milstolpar har undantagits och resterande 18 lokaler som inte ingår i 
analysen återfinns utanför den stipulerade hundrametersgränsen från 

inägomark.

Fornlämningsbilden i Odensvi domineras av gravarna. Drygt 90 % av de i 
analysen ingående lokalerna utgörs av gravar. De 17 gravfälten, ofta cent
ralt belägna invid gårdar och byar, innehåller sammanlagt 230 gravar. Det 
största gravfältet innehåller 65 gravar, varav 60 är högar med sannolik da
tering till yngre järnålder. Men även äldre järnålder och bronsålder är rikt 
representerade med stensättningar, domarringar och rösen. Förutom gravlokalerna ingår 2 för
historiska husgrunder, varav en är terrasserad, samt 1 stensträng och 4 fornborgar.

Odensvi socken
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Gravfält med minst en hög

Gravfält med minst ett röse

Gravfält, övriga

Högar

Rösen

Stensättningar med stenfyllning

Stensättningar, övertorvade

Domarringar

Husgrundsterrass

Husgrund, förhistorisk

Stensträng

Fornborgar

Milstolpar

Andra fornlämningar:
Resta stenar

Summa

Inom 100 m från Övriga 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen

6
2

8 1
2 2

14 8

23 1

11
2
1

1

1

4 3

10 1

3

76 10 18

Summa

6
2
9

4

22
24

11
2
1

1

1

7

11

3

104

Fornlämningar i Odensvi socken fördelade på kategori

Vid jämförelse av markanvändningen för Odensvis 76 fornlämningslokaler har uppgifter häm
tats från de tre inventeringstillfällena 1944, 1978 och 1994. Häradskarta saknas. En klar ten
dens är att skogen breder ut sig på bekostnad av betesmarken. Andelen åkermark och åkerhol- 
mar har hållit sig konstant men igenväxande bete tillkommer vid revideringsinventeringen 
1978.

Odensvi socken
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1944 
Åker 1978 

1994

1944
Åkerholme 1978 

1994

Slåtter 1994

1944 
Bete 1978 

1994

Igenväx- 1978 
ande bete 1994

1944 
Skog 1978 

1994

10% 20% 30% 40% 50%

Figur 32. Markslagsförändringar för 76 fornlämningslokaler i Odensvi socken

Nastan hälften eller 35 av de 76 lokalerna har någon registrerad skada. Samtliga skador har 
drabbat gravlokaler vilket gör att drygt 50 % av gravlokalerna har minst en skada. De skade
orsaker som anges är:

Täkt 12 fall
Omplockning 21 fall
Väg 5 fall
Annat (i detta fall ospecificerad skada) 1 fall

Siffran för omplockning är relativt hög och har säkerligen samband med de talrika rösena som 
ofta drabbas av just omplockning.

Odensvi socken
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Gravfält med minst en hög 

Gravfält, övriga 

Högar

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Domarringar 

Husgrundsterrass 

Husgrund, förhistorisk 

Stensträng 

Fornborgar 

Andra fornlämningar

Figur 33. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Odensvi socken

Offerdals socken
Krokoms kommun, Jämtlands län

Offerdals socken i Jämtland är en till ytan mycket stor socken som sträcker 
sig från Näldsjön i söder upp mot gränsen till Norge. Naturgeografiskt kan 
socknen delas i två delar, dels fjällbygden i norr och dels kambrosilurbyg- 
den i söder. I denna analys behandlas endast kambrosilurområdet.

Offerdalsbygden är kraftigt kuperad. Uppodlingen är omfattande och be
byggelsen ligger i krön- eller terrasslägen. Åkermarken ligger nära 
bebyggelsen och ängsmarkerna längre ned i sluttningarna.

Offerdals kambrosilurområde har i dag 120 kända fornlämningslokaler. Av 
dessa uppfyller endast 22 lokaler kraven för att vara med i analysen, dvs. 
belägna inom 100 m från inägomark. Tre milstolpar har uteslutits. Av de 
22 fornlämningslokalerna utgörs tre av högar från järnåldern. Åtta lokaler 

med lämningar efter medeltida ödegårdar, s.k. ödesbölen, finns 
registrerade, varav 1 ”by- eller gårdstomt” och övriga 7 som ”fossil åkermark”. Uppdelningen 
beror på att på ett av ödesbölena finns endast tomten med husgrunder registrerad, medan det 
på de sju övriga endast har registrerats rester av åkrar. Övriga fornlämningslokaler utgörs av 3 
järnframställningsplatser och 8 lokaler med fångstgropar.

Offerda

Offerdals socken
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Inom 100 m från 
jordbruksmark

Övriga Summa

Ingår i 
skade

analysen

Ingår ej i 
skade

analysen
Högar 3 2 5

Boplatser 2 2

SkärvstenshögarZ-förekomster 3 3

By- och gårdstomt *1 1

Fossil åkermark *7 *4 11
Järnframställningsplatser 3 5 8
Fångstgropar 8 79 87
Milstolpar 3 3

Summa 22 3 95 120

* Ödesbölen

Fornlämningar i Offerdals socken fördelade på kategori

Vid analys av markanvändning för Offerdals 22 fornlämningslokaler har använts J.A. Albins 
karta över Jämtlands län, tryckt 1878, samt uppgifter från de två inventeringarna 1973 och 
1994. Ingen revideringsinventering av fornlämningar har utförts i Offerdal.

Tendensen är en ökning av andelen skog medan den öppna jordbruksmarken har minskat 
något. En stor del av markslagen åker och åkerholme återfinns vid 1994 års inventering under 
slåtter. ”Annat” innebär två tomter, som tillkommit sedan 1846-1858.

Offerdals socken
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Figur 34. Markslagsförändringar för 22 fornlämningslokaler i Offerdals socken

Av de 22 lokalerna är 6, eller 27 % skadade. Skadorna har drabbat tre av ödesbölena, en järn- 
framställningsplats och två fångstgropar. De orsaker till skador som anges är:

Täkt 1 fall
Väg 1 fall
Annat 4 fall
(här ingår övertäckning med skräp, igenfylld fångstgrop och brunnshål)

Skadade

OskadadeBy- eller gårdstomt

Fossil åker

Järnframställningsplatser

Fångstgropar

Figur 35. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Offerdals socken

Offerdals socken
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Rytterne socken
Västerås kommun, Västmanlands län

Rytterne socken ligger vid Mälaren i södra Västmanland. Landskapet är 
omväxlande med uppodlade lerslätter i söder och ett mer småskaligt, lätt 
kuperat och skogbeväxt landskap i norr och väster.

Rytterne, som förstagångsinventerades 1988, har i dag 101 kända forn- 
lämningslokaler. Av dessa ingår 63 i analysen. Gravar av olika typer domi
nerar fornlämningsbilden. Bronsålderns och äldre järnålderns gravar 
utgörs av rösen och stensättningar, speciellt stensättningar med 
stenfyllning. Till den äldre järnåldern hör också hägnadslämningar i form 

av stensträngar, men också fornborgar.

Vid inventeringen 1961 låg hälften av analysens fornlämningslokaler i 
hävdad jordbruksmark. År 1993 har skogen brett ut sig och betesmarkerna
växer igen. Detta har lett till att bara drygt 30 % av lokalerna numera lig
ger i hävdad jordbruksmark. Andelen lokaler i hävdad jordbruksmark minskar påtagligt.

Inom 100 m från jord- Övriga Summa 
bruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade skade

analysen analysen

Gravfält med minst en hög 5 5

Gravfält med minst ett röse 4 4

Gravfält, övriga 7 *2 9

Rösen 2 2 4

Stensättningar med sten 20 1 12 33

fyllning
Stensättningar, övertorvade 7 1 8

By- och gårdstomter 2 2

Stensträngar 7 7

Skålgropsförekomster 2 2

Fornborgar 3 2 5

Fångstgrop 1 1

Milstolpar 8 8

Andra fomlämningar 3 5 5 13

Summa 63 14 24 101

* Osäker kategori tillhörighet

Fomlämningar i Rytterne socken fördelade pa kategori

Rytterne socken
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Figur 36. Markslagsförändringar för 63 fornlämningslokaler i Rytterne socken

50%

23 fornlämningslokaler, 37 % av analysens lokaler, har skador registrerade vid LiM:s invente
ring. De orsaker som registrerats är:

Täkt 4 fall
Omplockning 15 fall
Annat 4 fall

”Annat” avser här tramp av hästar, övertäckning med skrot och grävning i markytan på ett 
gravfält.

Rytterne socken
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Gravfält med minst en hög

Gravfält med minst ett röse 

Gravfält, övriga

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 
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Andra fornlämningar

Skadade

Oskadade
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Figur 3 7. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Rytterne socken

Skee socken
Strömstads kommun, Göteborgs och Bohus län

Skee socken ligger i norra Bohuslän och gränsar till Norge. Socknen har 
både skogsbygd och kustnära bygd och de smala sprickdalarna med sina 
uppodlade sedimentjordar är karakteristiska.

Skee är den socken i LiM:s referensområden som har flest fornlämningslo
kaler. I hela socknen finns i dag 979 kända fornlämningslokaler. Av dessa 
har 522 bedömts ligga i eller högst 100 m från jordbruksmark. Drygt hälf
ten utgörs av förhistoriska gravar, med högar som den talrikaste kategorin.

Skee har ett stort antal hällristnings- och skålgropslokaler och sammantaget 
ingår 108 sådana i analysen. Även boplatser av stenålderskaraktär är en 
kvantitativt sett stor kategori och 116 lokaler utgörs av boplatser. Betydligt 
färre är lokalerna med fossil åkermark och fornborgar med 7 respektive 2 
lokaler vardera. I kategorin andra fornlämningar ingår här, förutom dösar 
och resta stenar, 5 hålvägar och 1 offerplats.

Skee socken
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Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade

analysen analysen

Övriga Summa

Gravfält med minst en hög 38 8 46

Gravfält med minst ett röse 4 4

Gravfält, övriga 7 6 13

Gånggrifter 2 2

Hällkistor 8 8

Högar 75 14 89

Rösen 31 138 169

Stensättningar med stenfyllning 68 128 196

Stensättningar, övertorvade 32 7 39

Domarringar 6 11 17

Boplatser 116 98 214

By- och gårdstomter 17 17

Fossil åkermark 7 7

Hällristningar 55 2 57

Skålgropsförekomster 53 2 55

Fångstgropar 3 3

Fornborgar 2 5 7

Skans 1 1

Milstolpar

Andra fornlämningar:

1 1 2

Dösar 2 1 3

Resta stenar 5 3 8

Hålvägar 5 3 8

Offerplats 1 1

Väghållningsstenar 5 5

Tomtningar 8 8

Summa 522 1 456 979

Fornlämningar i Skee socken fördelade på kategori

Vid analysen av markanvändning för Skees 522 fornlämningslokaler har för det äldsta skiktet 
använts en något svårtolkad stomkarta, ritad 1793-1888. På denna saknas den sydligaste delen 
av Skee socken och därigenom uppgifter för 23 fornlämningslokaler. För övriga tidsskikt har 
använts fältanteckningar och kartor från förstagångsinventeringen, revideringsinventeringen 
och inventeringen 1994. Inga stora skillnader kan noteras. En liten minskning av åkermarken är 
noterbar, medan slatter har tillkommit 1994. Skogens utbredning förefaller vara konstant. Vid 
samtliga tre tillfällen ligger cirka 60 % av fornlämningslokalerna i skogsmark.

Skeesocken



Områdesbeskrivningar 71

Åke
1991
1994

Åkerholme

1888
Slåtter

1994

Igenväxande
bete

1977
1991
1994

Skog + bete 1888*

1977 
Skog 1991 

1994

Annan mark

Perioden 1793-1888

50 o/o

Figur 3 8. Markslagsförändringar för 522 fornlämningslokaler i Skee socken

Av Skees fornlämningslokaler har knappt 32 % någon form av skada registrerad. Gravfälten har 
drabbats av flest skador, höggravfälten har 87 % skadade lokaler och övriga gravfält drygt 
71 %. Även rösena har en hög skadefrekvens, cirka 75 % har någon registrerad skada. Av 
övriga gravkategorier är mellan 20 % och 50 % av lokalerna skadade. De skadeorsaker som 

noterats är:

Odlingsskador 11 fall
Täktskador 66 fall
Omplockning 62 fall
Väg och järnväg 16 fall
Delundersökta 1 fall
Total undersökta 1 fall
Annat 41 fall

”Annat” avser här bl.a. stolphål, övertäckning, gärdesgårdar, dike, granplantering m.m.

Skee socken
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Två lokaler i Skee är arkeologiskt undersökta. En boplats är delundersökt och en stensättning 
med stenfyllning är helt undersökt och borttagen efter stenbrytning på platsen.

Gravfält med minst en hög 

Gravfält, övriga 

Gånggrifter 

Högar

Rösen

Stensättningar med stenfyllning 

Stensättningar, övertorvade 

Domarringar 

Boplatser 

By- och gårdstomter 

Fossil åker 

Hällristningar

Skålgropsförekomster 

Fornborgar 

Andra fornlämningar

a
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Figur 39. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Skee socken

Stenåsa socken
Mörby långa kommun, Kalmar län

Stenåsa socken på sydöstra Öland omfattar en del av Stora Alvaret, en 
sträcka av kusten samt däremellan bördig åkermark och stora betesmarker.

Stenåsa fornminnesinventerades första gången 1941 och revideringsinvente- 
rades 1976. I dag finns i Stenåsa 84 kända fornlämningslokaler och samtliga 
är belägna i eller omedelbart invid inägomark. Fyra milstolpar och två 
stenvalvsbroar har undantagits och därmed återstår 78 fornlämningslokaler 
i analysen. Av dessa utgörs 65 % av gravlokaler representerande tiden från 
bronsålder t.o.m. yngre järnålder. Den största kategorin är övertorvade 
stensättningar, ensamliggande eller i smärre grupper. De 8 gravfälten inne
håller sammanlagt 160 gravar, ett av gravfälten innehåller 100 gravar. Här 
finns 9 boplatser av stenålderskaraktär, belägna i nutida åkermark. De 8 lo
kalerna med husgrunder, varav det på två finns stensträngar, dateras till 
äldre järnålder. Vidare ingår 4 älvkvarnsförekomster samt 7 andra fornlämningar i analysen.

Stenåsa socken
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Inom 100 m från 
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i 
skade- skade

analysen analysen
Gravfält med minst en hög 1

Gravfält med minst ett rose 1

Gravfält, övriga 6

Högar 2

Rösen 5

Stensättningar med stenfyllning 4

Stensättningar, övertorvade 31

Boplatser 9

Husgrunder, förhistoriska 8

Skålgropsförekomster 4

Milstolpar 4

Andra fornlämningar:
Rest sten 1
Uppallad sten 1
Hägnad 1
Dammvallar 4
Stenvalvsbroar 2

Summa 78 6

Övriga Summa

1

1

6
2
5

4

31

9

8
4

4

1
1
1
4
2

S4

Fornlämningar i Stenäsa socken fördelade på kategori

Vid analys av markanvändningen har enskifteskartor från 1825 och laga skifteskartor från 1840 
använts, samt uppgifter från ovan nämnda inventeringstillfällen och LiM:s inventering 1994. I 
Stenåsa pekar resultaten i motsatt riktning jämfört med resultaten från de flesta övriga socknar: 
Här syns en viss ökning av den öppna jordbruksmarken, då både åker och bete ökar i antal på 
de 78 fornlämningslokalerna. Viss minskande tendens visar kategorin ”annat” som här till stor 

del utgörs av alvarmark.

Stenåsa socken
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Figur 40. Markslagsförändringar för 78 fornlämningslokaler i Stenåsa socken

Drygt 43 % eller 34 lokaler av Stenåsas 78 lokaler har någon form av skada registrerad. Av de 
50 gravlokalerna är 31 eller 62 % skadade och endast två av de åtta gravfälten är helt utan ska
dor. Boplatserna är här belägna i åkermark och kan därmed anses vara skadade till 100 %, men 
har utöver det inga andra registrerade skador. Hos övriga fornlämningskategorier rapporteras 
tämligen få skador. De skadetyper som registrerats är:

Odling 5 fall
Täkt 3 fall
Omplockning 19 fall
Väg 4 fall
Annat 14 fall

I ”annat” ingår bl.a. övertäckning i 1 fall samt gärdesgårdar och diken.

Stenåsa socken
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Figur 41. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Stenåsa socken

Viby socken
Hallsbergs kommun, Örebro län

Viby socken ligger på den södra delen av Närkeslätten. Socknen omfattar 
både en skogrik del i söder och väster, och den uppodlade slätten med mo
ränlera i nordost. Landskapet blir därigenom varierat med både slutna och 
öppna partier.

Viby socken fornminnesinventerades första gången 1955 och revideringsin
venteringen utfördes 1980-1981. Viby har nu 59 kända fornlämningsloka
ler. Flertalet av dessa ligger i eller invid inägomark, utanför inägomarken 
ligger bl.a. 2 fornborgar, 1 borgruin och 1 skans. Milstolpar har undan- 
tagits ur skadeanalysen och därmed återstår 43 fornlämningslokaler i 

analysen.

I Viby finns totalt cirka 700 förhistoriska gravar fördelade på 32 lokaler,
inräknat de 5 lokalerna med resta stenar. Gravarna daterar sig generellt till järnåldern, en
hällkista från yngre stenåldern finns dock. Förutom de talrika gravlokalerna finns 4 järnfram-
ställningsplatser, som utgörs av slaggförekomster efter lågteknisk järnhantering, med en trolig
datering till järnålder liksom stensträngen. Fyra fångstgropar för vargfångst dateras till nyare

tid.

-SF
3 Viby

Viby socken
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Inom 100 m från Övriga Summa
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade-

analysen analysen
Gravfält med minst en hög 8 8
Gravfält, övriga 6 6
Hällkista 1 1
Stensättningar med stenfyllning 2 2
Stensättningar, övertorvade 6 6
Domarringar 4 4
Stensträng 1 1
J ärnf ramställn i ngsplatser 4 4
Fångstgropar 4 4
Fornborgar 2 2
Skans 1 1
Milstolpar 6 3 9
Andra fornlämningar:

Resta stenar 5 5
Flyttblock med tradition 1 1
Källa med tradition 1 2 3
Övriga 2 2

Summa 43 6 10 59

Fornlämningar i Viby socken fördelade på kategori

Häradskartan för Viby socken är från år 1873. Uppgifter från denna samt från ovan nämnda in
venteringar ligger till grund för markanvändningsanalysen. Resultatet för Vibys 43 fornläm- 
ningslokaler pekar på en nedgång av andelen åker och betesmark, medan igenväxande bete 
visar en markant ökning. Att andelen åkerholmar tycks öka något kan möjligen skyllas på 
enskilda inventerares olika bedömningsgrunder. Under beteckningen ”annan mark” finns park, 
tomt och träda.

Viby socken
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Figur 42. Markslagsförändringar för 43 fornlämningslokaler i Viby socken

Knappt hälften eller 21 lokaler av 43 har någon form av skada registrerad. För gravfälten är 
siffran tämligen hög, 71 % har registrerade skador. Två av gravfälten, ett höggravfält och ett av 
"övriga” gravfält, är delundersökta. De skadeorsaker som anges är:

Odling 3 fall
Täkt 8 fall
Omplockning 4 fall
Väg 1 fall
Delundersökta 2 fall
Annat 10 fall

"Annat” avser här 5 fall av övertäckning av skräp och odlingssten samt bebyggelse, borrhål i rest 
sten och igenfylld källa.

Viby socken
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Figur 43. Antal skadade fomlämningslokaler per fornlämningskategori i Viby socken

Virestads socken
Älmhults kommun, Kronobergs län

Referensområdet Virestads socken ligger på det sydsvenska höglandet.
Landskapet är flackt med odlingsmarken huvudsakligen belägen på morän
jordar. Odlingsmarkerna är terränganpassade och uppsplittrade. Särskilt de 
perifert belägna betesmarkerna växer igen.

Virestads socken fornminnesinventerades 1949. Ingen egentlig reviderings
inventering har utförts, men 1980 gjordes en s.k. partiell revidering, där 
vissa fomlämningslokaler besöktes och fick ny beskrivning eller 
bedömning. Virestad har i dag 38 kända fomlämningslokaler och drygt 
hälften, 21 lokaler, har bedömts uppfylla kriterierna för att komma med i 
analysen. Av dessa 21 lokaler utgörs 20 av förhistoriska gravar, den 
tjugoförsta är en fångstgrop. Här finns inga gravfält. Bland gravarna är 
bronsåldersrösena dominerande till antalet med 11 lokaler. Fem hällkistor 
från yngre stenålder ingår i analysen samt tre lokaler med övertorvade stensättningar och en 
rest sten.

Virestads socken
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jordbruksmark
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skade- skade

analysen analysen
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Fornlämningar i Virestads socken fördelade på kategori

Ingen häradskarta finns utgiven över Småland och uppgifter om markanvändning har endast 
hämtats från de tre inventeringstillfällena 1949, 1980 och 1994.

Här visar resultaten att åker har försvunnit helt vid 1994 års inventering. Av de lokaler som ti
digare angivits ligga i åker eller på åkerholme, är en belägen på åkerholme 1994. Övriga har 
ändrat markslag till bete och igenväxande bete. Uppgifterna för år 1980 får anses något osäkra, 
då endast en partiell revideringsinventering har utförts i socknen.

Virestads socken
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Figur 44. Markslagsförändringar för 21 fornlämningslokaler i Virestads socken

Andelen skadade fornlämningslokaler är mycket hög. Hela 20 av de 21 lokalerna har någon re
gistrerad skada, endast en av röselokalerna har klarat sig helt utan skador. De skadeorsaker som 
anges är

Odling 4 fall
Täkt 7 fall
Omplockning 10 fall
Övertäckning 5 fall
Annat 3 fall

”Annat” avser här omkullvräkt (rest sten), igenfylld (fångstgrop) och ospecificerad skada.
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Fångstgrop 

Andra fornlämningar
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Oskadade

Figur 45. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Virestads socken

Virestads socken
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Örkelljunga socken
Örkelljunga kommun, Kristianstads län

Örkelljunga socken ligger i nordvästra Skåne, på Hallandsåsens södra sida. 
Landskapet är skogrikt och småskaligt med låg uppodlingsgrad. 
Örkelljunga är ett typiskt exempel på övergångsbygd mellan skog och slätt.

Örkelljunga socken fornminnesinventerades första gången 1970, och vissa 
delar revideringsinventerades 1985 och 1986. En ganska stor yta kommer 
att revideringsinventeras under 1995. I dag finns i Örkelljunga 37 kända 
fornlämningslokaler, och förutom milstolpar, har 19 av dessa bedömts 
ligga i eller invid inägomarken. Här finns inga kända förhistoriska gravar. 
Ingående i analysen är 16 järnframställningsplatser med lämningar efter 
lågteknisk järnhantering och 3 skanslämningar från historisk tid.

rkelljunga

Inom 100 m från 
jordbruksmark

Övriga Summa

Ingår i 
skade

analysen

Ingår ej i 
skade

analysen

Boplats 1 1

J ärnframställningsplatser 16 7 23

Skansar 3 3

Milstolpar 9 1 10

Summa 19 9 9 37

Fornlämningar i Örkelljunga socken fördelade på kategori

Vid markanvändningsanalysen har uppgifter hämtats från 1928-1929 års häradskarta samt från 
inventeringarna 1970 och 1994. För Örkelljunga är tendensen att skogen ökar på bekostnad av 
åker och slåttermark, medan andelen betesmark är konstant mellan 1970 och 1994.

Örkelljunga socken
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Figur 46. Markslagsförändringar för 19 fornlämningslokaler i Örkelljunga socken

Tio fornlämningslokaler i Örkelljunga har någon form av skada registrerad. Nio av järnfram- 
ställningsplatserna och en av skansarna är skadade. En av de i skadeanalysen ingående järnfram- 
ställningsplatserna är undersökt och borttagen 1976. Samma år undersöktes också en stenål- 
dersboplats som daterades till mesolitisk och tidig neolitisk tid. Boplatsen ingår dock inte i ska
deanalysen. De skadeorsaker som anges, inklusive den arkeologiska undersökningen, är:

Odling 3 fall
Täkt 3 fall
Omplockning 1 fall
Total undersökt 1 fall
Annat 2 fall
”Annat” avser markslitage efter stigar samt stengärdesgård.

Järnframställningsplatser

Skansar

Figur 47. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Örkelljunga socken

Örkelljunga socken
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Övertorneå socken
Övertorneä kommun, Norrbottens län

Övertorneå socken ligger i mellersta Tornedalen och representerar det 
norrländska älvlandskapet. Jordbruksmark finns i huvudsak på slätterna 
utmed den flacka dalgången.

Övertorneå fornminnesinventerades första gången 1970 och 1972. Revide
ringsinventeringen utfördes 1986 och 1990, och socknen har sedan dess 
134 kända fornlämningslokaler. Endast en mindre del, 25 lokaler eller 
drygt 18 %, är belägna i eller högst 100 m från jordbruksmark och ingår 
därmed i analysen. Den till antalet största kategorin i analysen är boplatser 
av stenålderskaraktär med 14 lokaler. Vidare ingår 4 by- eller gårdstomter 
som härrör från kolonisation i historisk tid, 2 fångstgropar, 4 gränsmärken 
och 1 sommargrav.

ertorneå

Inom 100 m från Övriga Summa
jordbruksmark

Ingår i Ingår ej i
skade- skade-

analysen analysen

Boplatser 14 58 72

Skärvstenshögar eller -förekomster 3 3

By- och gårdstomter 4 3 7

Fossil åkermark 2 2

Fångstgropar 2 15 17

Milstolpar 2 2

Andra fornlämningar:
Gränsmärken 4 13 17
Sommargrav 1 1 2
Övriga 12 12

Summa 25 109 134

Fornlämningar i Övertorneå socken fördelade på kategori

Vid markanvändningsanalysen har häradskartan från 1878 använts, liksom fältanteckningar 
från ovan nämnda inventeringar samt uppgifter från inventeringen 1994. För Övertorneås 25 
fornlämningslokaler syns inga större förändringar. Siffrorna för åker och skog håller sig 
tämligen konstanta mellan de olika tillfällena. Slåtter är det markslag som visar störst 
förändring med 20 % år 1878 och en stadig nedgång till 1994, då det markslaget helt 
försvunnit. De 4 % av lokalerna som vid revideringen uppges ligga i slåttermark ligger år 1994 i 
träda (”annan mark” i diagrammet).

Övertorneå socken
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1878 
1972* 

Ä^er 1990* 

1994

1878
Slåtter 1972* 

1990*

Skog + bete 1878

1972* 
Skog 1990* 

1994

Annan mark 1994 25 % 50 %

Figur 48. Markslagsförändringar för 25 fornlämningslokaler i Övertorneä socken

10 lokaler, 40 %, i analysen för Övertorneä socken har någon registrerad skada. Samtliga fyra 
by- och gårdstomter har registrerade skador. Skadetyperna i dessa fall anges till brukningsväg, 
ny bebyggelse och odling. 5 av 14 boplatser är skadade och en av lokalerna i kategorin ”andra 
fornlämningar”, ett gränsmärke, uppges vara skadat. De skadeorsaker som anges på de 10 loka
lerna är

Odling 1 fall 
Täkt 1 fal 
Väg 2 fall 
Annat 7 fall

”Annat” avser här bebyggelse, dike och tomt.

Boplatser 

By- och gårdstomter 

Fångstgropar 

Andra fornlämningar

8

Skadade

Oskadade

10 14

Figur 49. Antal skadade fornlämningslokaler per fornlämningskategori i Övertorneä socken

Övertorneä socken
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