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Greger Bennström

Inledning
DalaVind AB planerar att uppföra ett vindkraftverk på Tavelberget i Svärdsjö socken,
Falu kommun. Platsen ligger ca 10 km nordnordost om Linghed och 5 km nordväst om
Vintjärn, se figur 1. I området finns sedan tidigare fem vindkraftverk och det nya verket
planeras stå öster om dessa. Det är ca 700 m väg som ska förstärkas och en hårdgjord yta
för verket samt en kranplats som ska uppföras. Dalarnas museum fick i uppdrag att
göra en arkeologisk utredning för att fastställa i vilken omfattning forn‐ eller
kulturlämningar berördes av det planerade arbetet. Uppdraget var en s.k. frivillig
utredning och beställare var DalaVind AB.

Syfte
Utredningens syfte var att fastställa i vilken omfattning forn‐ och kulturlämningar
berördes av det planerade arbetsförtaget. Påträffade lämningar skulle
positionsbestämmas och beskrivas samt markeras med snitslar. Utredningen skulle
också ge underlag för fortsatt hantering av ärendet.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes arkivstudier. Arkivstudierna bestod av en
översiktlig genomgång av historiska kartor samt en genomgång av
Riksantikvarieämbetes Fornsök (FMIS) och Skogsstyrelsens skog & historia‐skikt i
Skogens Pärlor. Avsikten med arkivstudierna var att få ett så bra underlagsmaterial som
möjligt inför fältarbetet.
Fältarbetet utfördes under en dag i mitten av november 2013. 10‐20 meter på var sida
om vägen gicks över till fots. Runt mittpunkten för det planerade verket, vilken var
utstakad med en käpp, genomsöktes ett område på ca 50 meters radie, se figur 3.
Påträffade lämningar mättes in med handdator med underlagskartor och GPS.
Lämningarna beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets praxis och snitslades med blågula
fornlämningsband.

Kunskapsläge
Utredningsområdet är beläget i ett stort skogsområde som sträcker sig långt in i
Hälsingland. I närområdet finns två fäbodlämningar registrerade i FMIS. Skrubbs
fäbodar (RAÄ‐nr 228) ligger drygt en kilometer sydost om utredningsområdet och
Gillerbergets fäbodar (RAÄ‐nr 229) drygt en kilometer åt sydväst, se figur 2. Båda
fäbodarna finns belagda redan på 1600‐talet. Flera fäbodar med belägg från 1600‐talet
finns inom ca 5 kilometers radie från utredningsområdet. Namnet Gillerberget skulle
också kunna antyda att det har funnits fångstanläggningar, t.ex. fångstgropar, i
närheten.

Undersökning
Utredningsområdet var beläget utmed en befintlig skogsbilväg. 10‐20 meter på båda
sidorna om vägen genomsöktes. Dessutom genomsöktes ett område på ca 50 meters
radie runt det planerade verkets mittpunkt, se figur 3. Trots att den omgivande
terrängen är mycket kuperad bestod terrängen inom utredningsområdet av relativt flack
moränmark, ställvis med blockinslag, beväxt med planterad barrskog. Vissa partier var
något sanka.

Resultat
De kartstudier som gjordes visade inte på så många möjliga lämningar. På
storskifteskartan från år 1849 (20‐SVÄ‐105:11) går en vinterväg från Skrubbs fäbodar
norr ut över myrarna och ut på Hyn. Den berörs dock inte av det aktuella
utredningsområdet. På samma karta finns också en stig norrut från Gillerbergets
fäbodar och vidare till Spjärsbodarna. Den stigen går dock strax öster om Rullbotjärnen
och berörs inte heller av utredningsområdet. Laga skifteskartan från år 1868 (20‐SVÄ‐
104:2) redovisar en skiftesgräns i öst‐västlig riktning rakt över den plats där verket
planeras. Gränsen finns också på den ekonomiska kartan från år 1967. Gränsen finns
däremot inte på storskifteskartan, och verkar alltså ha tillkommit i samband med laga
skiftet 1868.
I fält påträffades två lämningar som låg inom utredningsområdet. Det var ett
gränsmärke (nr 1) som visar den ovan nämnda skiftesgränsen och en torrfura med
stämplingsmärken (nr 2). Båda lämningarna låg i ytterkanten av radien runt det
planerade verket, se figur 3. Gränsmärket bestod av en visarsten i öst‐västlig riktning
stödd av några mindre stenar och belägen på ett jordfast block, se figur 4.
Stämplingsmärkena fanns i en bläckning 1,5 meter ovan marken på östra sidan av en ca
8 m hög torrfura. De båda stämplingsmärkena liknar ett B och användes av Stora
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (Rosander 1984). För en fullständig beskrivning av
lämningarna se bilaga 1.

Bedömning
Kulturhistoriska lämningar från äldre tider delas in i två klasser beroende på
skyddsstatus, fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar
skyddas av Lagen om kulturminnen (SFS 1988:950) medan övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas av en hänsynsparagraf i Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).
Båda lämningarna som påträffades i det här aktuella fallet bedömdes som övriga
kulturhistoriska lämningar och kommer att läggas in i FMIS. Lämningarna låg ca 50
resp. 60 meter från det planerade verkets mittpunkt och det bör vara möjligt att undvika
skador på dem. Det är Länsstyrelsen som tar det avgörande beslutet om lämningarnas
status och om vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Måluppfyllelse
 Utredningen har fastställt i vilken omfattning fornlämningar berörs av det
planerade arbetsföretaget.
 Påträffade lämningar har positionsbestämts, beskrivits och märkts ut med
snitslar.
 Utredningens resultat bör kunna användas som underlag för fortsatt hantering
av ärendet.

Sammanfattning
DalaVind AB planerar att uppföra ytterligare ett vindkraftsverk vid Tavelberget,
Svärdsjö socken, Falu kommun. Flera fäbodar finns i närområdet och Dalarnas museum
fick därför i uppdrag att göra en s.k. frivillig utredning för att fastställa i vilken
omfattning kulturlämningar berördes av det planerade arbetet. Utredningen bestod av
en översiktlig arkivstudie och fältinventering. Inom utredningsområdet påträffades ett
gränsmärke och torrfura med stämplingsmärken. Lämningarna låg i ytterkant av det
område som undersöktes runt det planerade verket. Båda lämningarna bedömdes som
övriga kulturhistoriska lämningar och det bör vara möjligt att undvika skador på dem.
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Bilaga 1
Nyregistrerade lämningar
1. Gränsmärke, upprest sten, 0,35 m h, 0,5 m br (Ö‐V) och 0,05‐0,15 m tj. Den resta
stenen stöttas av fyra 0,2‐0,3 m st rundade stenar samt tre små flata stenar och är
placerad på N delen av ett jordfast block, 1,5x1,4 m (N‐S) och 0,8 m h. Markerar
en nu borttagen skiftesgräns enl. laga skifteskartan år 1868 och ekonomiska
kartan 1967. Flackt S‐sluttande moränmark. Skogsmark, planterad barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.
2. Trädristning i torrfura, ca 8 m h och 0,3 m diam. På stammens Ö sida 1,5 m över
marken är en bläckning 0,20x0,05 m st med två stämplingsmärken. Flack
moränmark med blockinslag. Skogsmark, planterad barrskog.
Övrig kulturhistorisk lämning.
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med utredningsområdet inom den röda cirkeln.
Skala 1:100 000.
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Figur 2. Tavelberget med de båda fäbodlämningarna Gillberget (RAÄ-nr 229) och Skrubb
(RAÄ-nr 228). Utredningsområdet och det planerade verket markerat med gult resp.
orange. Skala 1:20 000.
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Figur 3. Utredningsområdet (gult), mittpunkt för det planerade verket (orange) samt de
båda påträffade lämningar (rött). Skala 1:5 000.

Figur 4. Stenblock med gränsmärket nr 1. Fotograf: Greger Bennström.

