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Inledning 
I oktober 2018 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning på 
en del av fastigheten Dalsjö 17:14 vid industriområdet Fågelmyra i 
Borlänge kommun (figur 1). Anledningen var att Dala Biogas AB planerade 
att anlägga en industrianläggning och att denna riskerade att påverka ett 
kalkbrottsområde L1999:1378 (Stora Tuna 67:1). Beslut om utredningen 
togs av Länsstyrelsen Dalarnas län med dnr: 431-9152-2018. 

Antikvarisk bakgrund 
Förutom det kalkbrottsområde som låg i direkt anslutning till 
utredningsområdet fanns ytterligare ett kalkbrott registrerat ca 40 meter 
sydost därom, L1999:1446. I övrigt finns relativt få registrerade lämningar i 
närområdet. Ett gränsmärke (L1999:8815), ett gruvområde (L1999:1596) och 
ett gruvhål (L2000:9789) finns inom ca 1 kilometers radie runt 
utredningsområdet. 

År 2011 gjordes en arkeologisk utredning inför den planerade 
vattenledningen mellan Borlänge och Falun, vilken nu ligger invid den väg 
som passerar genom utredningsområdet. Inte heller då iakttogs några 
lämningar i eller runt det här aktuella området (Bennström & Carlsson 
2012). 

Syfte 
Syftet med utredningen var att kartera, beskriva och bedöma påträffade 
lämningar avseende karaktär, utbredning och fornlämningsstatus. Om det 
var nödvändigt för att rätt kunna identifiera och bedöma eventuella 
fornlämningar skulle även sökschaktsgrävning utföras. Av samma skäl 
kunde även prover för 14C-datering eller andra daterande analyser tas. 
Resultatet skulle rapporteras till FMIS enligt Riksantikvarieämbetets 
anvisningar och rekommendationer. 

Utredningen skulle vara av god kvalitet och ge ett fullgott underlag för 
exploatörens fortsatta planering och länsstyrelsens fortsatta hantering av 
ärendet. 

Metod 
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en översiktlig kartstudie för att få en 
uppfattning om markanvändningen inom utredningsområdet i äldre tid. 
Både historiska kartor och terrängskuggningskarta användes. Resultatet 
från kartstudien användes sedan som underlag vid fältarbetet. Fältarbetet 
gjordes i form av en fördjupad fornminnesinventering. Hela 
utredningsområdet gick över till fots. Inmätningen skedde med GPS 
kopplad till handdator med underlagskarta. Jordsond användes för att 
avgöra om vissa formationer i terrängen var naturliga eller resultat av 
mänsklig verksamhet. 

 



Resultat 
Utredningsområdet var ca 310x170 meter stort (NV-SO) och beläget i 
kuperad skogsmark. En skogsbilväg i N-S riktning delade området i två 
nästan lika stora delar. Partiet sydöst om vägen bestod av 
nordvästsluttande gles och lättöverskådlig barrskog. Området mellan 
vägen och myren var utfyllt med bergkross ända ut till myrkanten p.g.a. 
vattenledningen mellan Borlänge och Falun. Nordväst och norr om myren 
bestod marken av ett markberett hygge med tät lövvegetation. Detta parti 
inventerades endast översiktligt. Hela undersökningsområdet var 
tillgängligt. 

 
Kartstudier 
Redan vid en första studie av terrängskuggningskartan framgick att 
kalkbrottsområdet L1999:1378 var inritat ca 100 meter för lång norr ut och 
till stora delar egentligen hamnade utanför utredningsområdet. Efter 
samtal med länsstyrelsen och exploatör beslutades att området ändå skulle 
mätas in på nytt i fält, för att få ett korrekt underlag. 

Varken kalkbrottsområdet eller andra potentiella lämningar kunde 
identifieras utifrån det historiska kartmaterialet från 1762–1924 som gicks 
igenom, se Referenser. På en karta från 1838 (U46-1:19) fanns vägen som 
går genom området med. De kalkbrott som ligger på Aspebodasidan 
(L2001:2018, :2122 och :2149) ca 2,2 kilometer NNV om 
undersökningsområdet finns upptagna på en karta från 1912 (20-asp-109). 

  
Fältinventering 
Fältinventeringen kunde inte identifiera några nya lämningar inom 
utredningsområdet. Inte heller kunde några terrängpartier eller 
terrängformationer som motiverade sökschaktsgrävning iakttas. En ny 
inmätning av kalkbrottsområdet gjordes. Den gamla beskrivningen av 
lämningarna inom området verkade dock stämma bra och endast mindre 
ändringar gjordes. Den norra avgränsningen för kalkbrottsområdet var 
relativt tydlig. I söder var gränsen mellan vad som var påverkat av 
människan och vad som var naturlig mark mer otydlig. 

Slutsatser 
Kalkbrotten gick inte att identifiera i det historiska kartmaterial som gicks 
igenom. Utifrån närliggande kalkbrott i Aspeboda socken görs 
bedömningen att det här aktuella brottet tillkommit under perioden sent 
1800-tal–tidigt 1900-tal. Inga nya forn- eller kulturlämningar kunde iakttas 
inom utredningsområdet vid fältinventeringen. Dalarnas museum 
bedömde att det inte heller var motiverat med sökschaktsgrävning. Efter 
att läget för kalkbrottsområdet L1999:1378 justerats utifrån en ny inmätning 
med GPS i fält hamnade det helt utanför utredningsområdet, (figur 2). 
Dalarnas museum bedömer därför att ytterligare arkeologiska insatser inte 
är nödvändiga inför det aktuella arbetsföretaget. 



Sammanfattning 
Hösten 2018 gjorde Dalarnas museum en arkeologisk utredning strax söder 
om Fågelmyra i Borlänge kommun. Anledningen var en planerad 
industrianläggning som eventuellt skulle komma att beröra ett 
kalkbrottsområde. Utredningen bestod av kartstudier och fältinventering. 
Redan utifrån terrängskuggningskartan kunde det konstateras att 
geometrin för kalkbrottsområdet låg inlagt ca 100 meter för långt norrut. En 
ny inmätning av området gjordes i fält. Varken kartstudier eller 
fältinventering kunde identifiera några nya lämningar och 
kalkbrottsområdet hamnade helt utanför utredningsområdet. Resultatet 
från kartstudierna och fältinventeringen motiverade inte heller någon 
sökschaktsgrävning. Dalarnas museum anser att ytterligare arkeologiska 
insatser inte behövs för det aktuella arbetsföretaget. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-9152-2018 
Socken: Stora Tuna 
Fornlämning, RAÄ-nr: 67:1 
Lämningsnummer, Fornreg: L1999:1378 
Fastighet: Dalsjö 17:14 
Koordinater, mitten: N 6709525 
(SWEREF99 TM) E 527490 
Höjd (RH 2000): 165–180 m.ö.h. 
Inmätning: GPS 
Utförandetid: 2018-10-04 
Utredningsyta: 70 500 kvadratmeter 
DM projektnummer: 1689 



DM diarienummer: 134/18 
DM foto accessionsnr: - 
Arkeologisk personal: Greger Bennström 
Projektansvarig: Greger Bennström 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av shape-filer och fältanteckningar 
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

 
Bilagor 

Figur 1. Översiktskarta 1:50 000 
Figur 2. Detaljkarta 1:5 000 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet markerat med blå rektangel. Skala 1:50 000.



0 100 20050 Meter

F

Nytt läge

Tidigare läge

L1999:1446

Styggmyran

Bergtäkt

Figur 2. Karta med det nya och gamla läget för kalkbrottsområdet L1999:1378. Utredningsområdet 
markerat med blå linje.Skala 1:5 000.
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