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Slutrapport arbetsgrupp kulturmiljö och andra värden 

Kulturmiljö 

Inledning och kunskapsläge 
I arbetet med kulturmiljöer har vi försökt anpassa oss till det förslag som tagits fram av 
länsstyrelsernas och Riksantikvarieämbetets arbetsgrupp för frågor kring kulturmiljöer vid vatten, och 
som sätter ambitionsnivån för hur kulturmiljöfrågor och kunskapsunderlag ska hanteras inför 
genomförandet av den nationella planen för vattenkraft. Fokus ligger på att presentera en 
övergripande bild av kulturmiljövärden längs Ljungan, tillhandahålla befintliga kunskapsunderlag för 
kulturmiljövärden samt identifiera brister/kunskapsluckor i underlagen (luckor som kan fyllas inför 
prövning). Utöver detta har vi också tagit fram förslag på positiva, kompenserande åtgärder för 
kulturmiljöer. 
 
Arbetsgruppen för kulturmiljö och övriga värden har valt att utgå från närområdena kring de kraftverk 
och regleringsdammar som är aktuella för tillståndsansökningar, snarare än att försöka beskriva hela 
avrinningsområdet med alla biflöden. Prioriteringen har gjorts utifrån vilka resurser vi har samt att vi 
bör fokusera på kunskap kring sådana kulturmiljöer som faktiskt kan komma att påverkas av 
eventuella miljöåtgärder, t.ex. fiskvägar vid dammar/kraftverk. 
   
Det finns brister i kunskapsunderlagen för kulturmiljö; något som blir tydligt inte minst när man tittar på 
fornlämningsbilden. I Norrland finns det stora områden som endast har inventerats mycket översiktligt 
på fornlämningar, och det med en så låg täckningsgrad att de idag nästan räknas som oinventerade. 
Jämtland är till största delen endast inventerat en gång, vid den så kallade förstagångsinventeringen 
på 1960- och 1970-talet. Denna inventering gjordes med andra metoder och andra förutsättningar än 
mer sentida inventeringar. Resultaten styrdes också av en förenklad och idag föråldrad bild av 
Norrlands kulturhistoria, och vilka spår efter mänskliga aktiviteter man kunde förvänta sig hitta. När 
man i mer modern tid återvänt till områden och gjort nya inventeringar har bilden kunnat bli en helt 
annan. Ett bra exempel är Holmsjön-Leringen i Sundsvalls kommun. Efter inventering 1969 kände vi 
till 12 förhistoriska boplatser längs sjöns stränder. Efter en ny inventering 1992, med bättre 
förkunskap, ökade antalet kända boplatser kring sjön till 87. För Västernorrlands del så är 
kunskapsläget för Ljungans sträckning bättre, då man här under 1980-1990-talet gjort en andra 
inventeringssinsats, så kallad revideringsinventering. Trots detta så är fornlämningsbilden inte heller 
här heltäckande.  
 
Det finns även brister i vår kunskap om olika samiska kulturmiljöer längs Ljungan. Lämningar efter 
samiska aktiviteter kan många gånger vara svåra att finna, vilket ställer höga krav vid inventering och 
dokumentation. Kulturlandskapet i Ljungans dalgång har också genomgått stora förändringar under 
1900-talet, där regleringarna av älven är en del, något som i hög grad även påverkat det samiska 
immateriella kulturarvet knutet till viktiga platser och ortnamn. Sammantaget kan det därför finnas en 
särskilt stor utmaning i att tolka den samiska historien längs Ljungan. 
 
Kunskapsläget för de många lämningarna från flottningsepoken är också dåligt. Dessa lämningar har 
vanligen inte uppmärksammats vid fornlämningsinventering, då de har ett mer sentida ursprung från 
1800-1900-tal. Vår kunskap om vilka flottningslämningar som finns är därför sporadisk, och bygger till 
stor del på länsstyrelsernas biotopkarteringar.   
    
Vad gäller kulturhistoriskt viktiga bebyggelsemiljöer så är kunskapsläget däremot lite bättre. Det går till 
exempel att få en relativt bra överblick över vilka kvarnar som finns i de aktuella områdena. 
 

Ljungans historia 
Människor har avsatt spår och format landskapet i Ljungans dalgång från äldre stenålder fram till idag. 
De kända fornlämningarna avspeglar en mycket lång tidsperiod. Om vi tittar på rent strandbundna 
aktiviteter så domineras bilden av ett mycket stort antal boplatser från förhistorisk tid; det vill säga 
sten- brons- och järnålder. Med tanke på inventeringsläget som nämns ovan så är det verkliga antalet 
boplatser ändå betydligt större än det som syns på kartan idag. Därutöver finns det även andra 
fornlämningstyper som till exempel gravar, fångstgropar och järnframställningsplatser, som tecknar en 
bredare bild av samhällena längs Ljungan under förhistorisk och historisk tid.  
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En annan, kortare tidsperiod som avsatt många spår längs stränderna är 1800-1900-talet, med en 
tilltagande industrialisering. När skogen fick ett ekonomiskt värde blev flottningen av timmer på älven 
intensiv. Flottningen pågick huvudsakligen från början av 1800-talet till och med slutet av 1960-talet. 
Från denna tid har vi väldigt många lämningar efter sågar och olika flottningskonstruktioner, t.ex 
husgrunder, dammar, stenkistor och murade ledarmar. Dessutom finns en del bevarade kvarnar av 
olika typ, och säkert även en del mindre stugor och andra byggnader som hör ihop med flottningen. 
     

Kulturmiljöer i urval 
Vilka typer av kulturmiljöer som kan komma att beröras av miljöåtgärder skiljer sig mycket åt beroende 
på om man utgår från Ljungans huvudfåra eller biflödena. Huvudfåran karakteriseras av stora 
kraftverk från främst 1950-talet och framåt, ofta anlagda på platser med få kulturmiljöer i närheten. 
Biflödenas små kraftverk kan däremot utgöras av äldre byggnader med ett kulturhistoriskt värde i sig, 
belägna nära andra kulturmiljöer som fornlämningar, äldre kvarnar och lämningar efter sågar och 
flottning. 
 
Det finns dock kulturmiljöer även vid en del av anläggningarna i huvudfåran. I Matfors finns det på 
östra sidan om kraftverket ett område där bebyggelsen till stor del har höga kulturhistoriska värden. En 
av byggnaderna har formellt skydd genom kommunal Q/K-märkning. Vissa av de stora 
anläggningarna har också byggts intill fornlämningar. Så är fallet vid till exempel Holmsjödammen i 
Östavall och dammen i Ringdalsforsen, där det finns fornlämningar i form av strandbundna boplatser 
med okänd utbredning, samt fyndplatser som indikerar ytterligare boplatser. 
 
I huvudfåran intar Haverö strömmar vid dammarna i utloppet från Kyrksjön en särställning, med 
särskilt omfattande och komplexa kulturmiljövärden. Här finns fornlämningar i form av förhistoriska 
boplatser och fångstgropar. Här finns också en timrad flottningsdamm, stenkistor, kilstensmurar, 
ålhus, kvarn och mjölnarbostad med stora kulturhistoriska värden. Längs sträckan nedströms till 
Holmsjön finns också omfattande flottningslämningar, bland annat ett flertal kilstensmurar. 
 

 
Ålhus, kvarn och stenkistor i Haverö strömmar. Foto Länsstyrelsen Västernorrland. 



 

Statkraft Internal 

Vid dammen i Alderns utlopp, vid Albybyn, finns en timrad damm och ett ålhus med stort 
kulturhistoriskt värde. Här finns även flottningslämningar i form av kilstensmurar och stenslänter. 
  
Vad gäller kraftverksbyggnader i sig så finns det en som uppmärksammats i en nationell inventering, 
nämligen Torpshammar/Grönsta kraftverk i biflödet Gimån. Detta kraftverk från 1943 har klassats som 
bevarandevärt i Elektriska vattenkraftverk. Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950. 
 
I de mindre biflödena finns det flera exempel på kraftverk och dammar belägna inom mer omfattande 
kulturmiljöer, åtminstone i Västernorrland. I Ovansjö vid Stångån i Sundsvalls kommun finns en äldre 
luckdamm, ett äldre kraftverk samt lämningar efter sågverk. Här finns också en skyddad fornlämning i 
form av en stenvalvsbro över ån ca 100m uppströms samt Ovansjöparken, ett skyddat 
byggnadsminne, intill ån ca 200m nedströms.  
 
I Skärsätt vid Skärsättån I Sundsvalls kn finns skyddade fornlämningar (gravar), ett äldre kraftverk, en 
intilliggande kvarn (dock ombyggd), samt lämningar efter sågverk. Längs Tälgslättån, mellan Noren 
och Käringtjärnen i Sundsvalls kommun, finns en äldre, timrad kraftstation (dock delvis riven) samt 
lämningar efter ett flertal flottningsdammar och ett sågverk. I Sörfors, vid Tälgslättån mellan Marmen 
och Vikarn i Sundvalls kommun, finns ett skyddat fornlämningsområde bestående av hytt- och 
hammarområde med husgrunder, stenskodda vattenrännor, broar etc. Här finns även en kvarn samt 
två dammar med visst kulturhistoriskt värde.  
 

 
Äldre kraftverksbyggnad i Skärsätt, Skärsättån. Foto Länsstyrelsen Västernorrland. 
 

Reglering och erosion 
Vattenkraften har idag stor påverkan på kulturmiljöer längs Ljungan. Ett stort problem är regleringen 
av huvudfåran, med dämningar och kraftiga variationer i vattennivå, vilket orsakar omfattande skador 
på strandbundna fornlämningar genom erosion och islossning. Mest påtagligt är detta i de större 
sjöarna/vattenmagasinen. Här finns stora mängder strandbundna fornlämningar, varav en majoritet 
utgörs av förhistoriska boplatser. En stor del av dessa fornlämningar var inte kända vid tiden för 
regleringen och besluten om vattendomar.  
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För Västernorrlands del har problematiken kring erosion och fornlämningar uppmärksammats inte 
minst vid de stora sjöarna/vattenmagasinen Holmsjön-Leringen och Holmsjön-Havern. Det är här som 
mer riktad revideringsinventering på 1980 och 1990-talet visat på ett mycket stort antal förhistoriska 
boplatser; den ofta sandiga marken innebär också att erosionsskadorna längs stränderna har blivit 
omfattande. Revideringsinventeringen har gett oss en helt ny bild av de förhistoriska miljöerna, som 
ofta är lätta att upptäcka vid lågt vattenstånd eftersom boplatsmaterial som stenverktyg och skörbränd 
sten från härdar och kokgropar har eroderat fram längs stränderna och idag ligger synliga ovan mark i 
strandkanterna eller på sjöbotten. De flesta sjöar/vattenmagasin längs Ljungan har dock som sagt 
ännu inte inventerats på detta sätt, dels på grund av resursbrist och dels på grund av att det inte varit 
prioriterat. Här kan vi dock utifrån de stickprov som gjorts vara säkra på att det verkliga antalet 
strandbundna fornlämningar är många gånger större än vad dagens karta visar.  
 
Inte ens vid Holmsjön-Leringen och Holmsjön-Havern är dock hela fornlämningsbilden känd. Något 
som ytterligare komplicerar saken är att här också finns gott om strandnära bebyggelse, inte minst 
fritidshustomter, av vilka många ligger inom fornlämningar. För ett par år sedan behövde ägarna till ett 
par sådana fastigheter vid Holmsjön-Leringen anlägga erosionsskydd för att säkra sina stugor och sin 
tomtmark. Erosionsskydden kunde bekostas med bygdemedel, men dessa medel täckte däremot bara 
delar av de kostsamma arkeologiska undersökningar som länsstyrelsen ställde krav på inför 
anläggandet. Undersökningarna visade att stora delar av fornlämningarnas arkeologiska 
kunskapspotential gått förlorad på grund av erosionen, då lagerföljd, benmaterial och anläggningar 
förstörts. Samtidigt blev det tydligt att dessa platser ändå fortfarande kan ha ett högt kunskapsvärde. 
Det omfattande stenmaterialet, bestående av olika redskap som till exempel skrapor och pilspetsar 
samt avslag från redskapstillverkning, fanns kvar och kunde ge oss mycket information om de 
stenåldersamhällen som funnits här och deras vidsträckta kontaktvägar. 
      
I Jämtland har erosionsproblemen längs Ljungan lett till att det med åren genomförts ett antal 
arkeologiska undersökningar. Nedan följer ett par exempel på sådana undersökningar från Storsjön i 
Bergs kommun.  
 
En förhistorisk boplats belägen på södra spetsen av Därösteudden i Storsjön provundersöktes 1986. 
Här hade några år tidigare tillvaratagits en del arkeologiska fynd, bestående av bland annat olika 
järnföremål och smidesslagg. Undersökningen syftade till att ta reda på om slaggförekomsten och 
järnföremålen hade ett rumsligt samband och om tillverkningen av föremålen skett på platsen. Det 
visade sig att det gick att urskilja olika tidshorisonter med hjälp av fynden, men erosionen på platsen 
hade gjort att fynd och kulturlager från olika sammanhang och tider hade blandats ihop och rörts om. 
Här fanns fynd från stenåldern, främst kvartsit för att tillverka pilspetsar, tillsammans med olika 
järnföremål från järnåldern samt slagg från en smedja från historisk tid. Det är så klart svårt att dra 
några mer långtgående vetenskapliga slutsatser om platsens förhistoria och historia, förutom det 
föremålen i sig berättar. Den här typen av skador på fornlämningar begränsar möjligheterna till 
forskning i framtiden. 
 
Inför regleringen av Storsjön inventerades området på fornlämningar 1958. Då upptäcktes några 
gravar i form av stensättningar vid den så kallade Krank-Mårtenhögen nordväst om Utansjö. Efter 
ytterligare karteringar och arkeologiska undersökningar stod det klart att gravfältet Krank-Mårtenhögen 
består av ett 30-tal trekantiga, ovala och runda stensättningar. Dessa gravar är daterade till 200 f. Kr – 
200 e. Kr. Benresterna i gravarna bestod av brända ben från män och kvinnor, båda äldre och yngre 
individer. Gravarna var beströdda med horn från älg och ren som tolkats som offergåvor. I området 
påträffades även obrända ben från älg, ren, björn, får, get, kronhjort och storlom. Krank-Mårtenhögen 
ingår idag i Länsstyrelsen Jämtlands läns fornvårdsprogram; området röjs på sly och det finns en 
spång, sittplats med utsikt över gravfältet, parkering och informationsskyltar. Gravfältet är unikt och 
spektakulärt och ska bevaras och skyddas från skador, däribland erosionsskador. Det har också gjorts 
försök med att lägga ut torv för att skydda de gravar som utsätts för erosion. 
 
Ca 350 meter öster om Krank-Mårtenhögen finns en plats som undersökts just med anledning av 
erosion orsakad av regleringen. Efter att en privatperson hittat en mängd brända ben intill stranden så 
gjordes en arkeologisk undersökning av vad som visade sig vara en järnåldersgrav samt en 
förhistorisk boplats. En del av boplatslagret och graven hade eroderat ut i vattnet och spolats bort. 
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Gravfältet Krank-Mårtenhögen. Foto Länsstyrelsen Jämtlands län. 
 

Kompenserande åtgärder avseende erosionsskador 
Med en fortsatt reglering ungefär som idag så är fortgående erosion på fornlämningar ofrånkomlig. På 
vissa platser bör man kunna anlägga erosionsskydd, förutsatt att dessa utformas på ett bra sätt. Detta 
kan vara lättast när det är fråga om synliga och väl avgränsade fornlämningar, som till exempel Krank-
Mårtenhögen som nämns ovan. Eventuellt kan man även tänka sig erosionsskydd vid några väl valda 
förhistoriska boplatser. För huvuddelen av boplatserna är det kanske inte aktuellt med erosionsskydd. 
Det rör sig om väldigt många, och ofta mycket omfattande, fornlämningar. Dessutom kommer man 
ofta först behöva göra arkeologiska undersökningar av de erosionspåverkade delarna av boplatserna, 
innan själva erosionsskydden kan påbörjas. För de många boplatserna kanske det snarare gäller att 
försöka lära sig mer om de hotade fornlämningarna, och få ut så mycket kunskap och vetenskaplig 
information som möjligt. Man skulle istället kunna avsätta medel för årlig uppföljningsverksamhet. 
Medlen kan gå till riktade inventeringar för att utreda det verkliga antalet strandbundna fornlämningar, 
noggrann skadedokumentation, arkeologiska provundersökningar samt arkeologiska undersökningar 
som nödvändiggörs till exempel av att fastighetsägare vill anlägga erosionsskydd för sin mark. På så 
sätt kan åtminstone fornlämningarnas vetenskapliga värde tas tillvara, även om vi inte kan säkra deras 
bevarande. 
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Rennäring 

Ljungan ur ett renskötselperspektiv 
Ljungan är en älv som börjar vid Ljungsjöarna inom Handölsdalens sameby, den rinner även genom 
Tåssåsens sameby på sin väg ut mot kusten. Nedanstående text ger en bakgrund om användandet av 
Ljungan och markerna i anslutning till den av de två samebyarna Handölsdalen och Tåssåsen. 
 
Historik 
Ljungan har dämts i omgångar under årens lopp. Generellt för samebyarna i området kan sägas att 
man nyttjat Ljungans dalgång nedom renbetesfjäll för bete av renar under början av vintern och även 
längre ut över vintern. Innan dämningarna så var det aldrig ett problem med hållbarheten på isarna. 
Man använde även själva älven som flyttväg en del sträckor och man passerade över älven under 
flyttningarna mellan sommar och vinterbetesområdena. Själva dämningen med följande 
vattenhöjningar påverkade så att en stor del betesareal lades under vatten. Vilket i sin tur minskade 
arealen betesmark och de gamla flyttvägarna kunde inte användas på samma sätt tidigare. 
Anledningen till det är att efter dämningen så fryser sjöar och älven mycket senare. Vilket medför att 
samebyarna fick börja nyttja området på ett annat sätt. 
 
Nutid 
Båda samebyarna använder området runt Ljungan på olika vis även i dag. Den måste passeras både 
under höst och vårflyttningarna mellan sommar och vinterland. Det finns i dag ingen naturlig dialog 
mellan samebyar och vattenkraftsbolagen. Så samebyarna får ingen förvarning om det släpps vatten 
ur någon av dammarna som berör dom.  Att det fryser senare medför att det är riskabelt vid passager 
över isarna. Det har en del år fått sådana konsekvenser att renarna får köras på lastbil istället för 
flyttas efter landvägen ner mot vinterlandet. 
Vårflyttningar har även förhindrats en del år då passage över älven inte varit möjligt på grund utav att 
det släppts vatten från någon damm. Vilket får till konsekvens att isen rivs upp och utgör ett hinder för 
passage både för djur och människor. 
 
Inom ramen för projektet har kontakter även tagit med de samebyar som har vinterbetesområden 
längs Ljungan närmare kusten. Syfte har varit att identifiera eventuella problem som rennäringen 
upplever av vattenkraften samt om samebyarna har förslag på villkor som kan förebygga, mildra eller 
åtgärda dessa problem. Följande samebyar har vinterbete/reservbete längs Ljungans nedre delar; 
Jinjevaerie, Raedtievaerie, Ohredahke, Jovnevarerie och Voernese. Sammanfattningsvis upplever 
minst två av samebyarna problematik med av vattenkraften förstörda flyttleder (såväl ur ett historiskt 
perspektiv som ur ett aktuellt funktionellt renskötselperspektiv), ökade kostnader i samband med 
lastbilsflytt av renar då flyttlederna inte går att använda och problem med dimma från reglerade 
vattendrag som bildar frost och is på mark och träd som periodvis förstör/försvårar renbetet. 
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Friluftsliv och näringsliv 

Fisket i Ljungan på Jämtlandssidan. 
Fisket i och kring Ljungan i Jämtlands län är av stor betydelse både för lokalboendes rekreation och 
för tillresande turister och genom det också av betydelse för turismnäringen.  
Det finns flera aktörer mer eller mindre beroende av fisket inom sitt turismföretagande i anslutning till 
Ljungan i länet. Störst är kanske Storsjö fiskecamp i Storsjö kapell som tillhandahåller boende, mat, 
bar och fiske. Deras gäster fiskar både på allmänna fiskekortsvatten och på exklusiva specialvatten 
som campen arrenderar åt sina gäster. De tillhandahåller också en inte obetydlig 
fiskeguideverksamhet. I övrigt finns turismaktörer som åtminstone delvis vilar på fiskegäster här och 
var längs med ljungans lopp. 
Fisket i Ljungan på jämtlandssidan förvaltas av 7 fiskevårdsområdesföreningar, en 
samfällighetsförening, en fiskevårdsförening och tre kortfiskeområden.   
Gimån förvaltas i Jämtlands län av 4 fiskevårdsområdesföreningar. 
Se detaljer i bilagan. 
 
För fisket i Ljungan i Jämtlands län säljs årligen cirka åttatusen fiskekort. 
 
På västernorrlandssidan är antagligen lax- och havsöringfisket nedströms Viforsen och de ca två 
milen ned till havet det som är mest betydelsefullt. Här finns yrkesverksamma fiskeguider och en 
fiskecamp vid Allsta.  
I Ljungan fiskar en hel del turister också vid fina Haverö strömmar i Ånge kommun. Det finns fler 
områden däremellan där fisket är av betydelse. 
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Andra värden 
Längs med Ljungan finns det flera andra intressen såsom näringsliv, friluftsliv och infrastruktur vilka 
bör beaktas vid bedömning av miljöåtgärders lämplighet och utformning. Vid flertalet anläggningar 
finns det potentiellt förorenade områden. Stora delar av Ljungans dalgång utgör riksintresse för rörligt 
friluftsliv. Bland andra verksamheter som nyttjar älven kan nämnas industri i Alby som tar ut kylvatten 
från dammen. 

Vattenspeglarna som dammarna innebär har i många fall ett värde för landskapsbild. Att ersätta 
vattenspeglar med strömmande vatten kan ha en lokal påverkan på landskapsbilden, särskilt som 
bebyggelse och strandnära natur har anpassats till nu rådande läge. 
 

Metodik 
Arbetsgruppen har haft åtta möten i storgrupp (till och med 2/2 2021) samt flera mindre möten 
däremellan inom specifika ämnen. Utöver arbetsmöten har medlemmar i gruppen deltagit i workshops 
och andra arbetsgruppers möten. 
 
Representant från arbetsgruppen har haft kontakt samt möten med berörda samebyar för att inhämta 
information om vilken påverkan nuvarande vattenverksamhet har på rennäringen. Kontakt har även 
skett via telefon med samebyar som har vinterbeten påverkade av vattenkraften. 
 
För att identifiera andra värden att beakta har avgränsningen gjorts att dessa främst ska sökas i 
anslutning till vattenkraftverken då det är där som miljöåtgärder kan förväntas. Värden har sökts i 
offentliga register och kartor såsom MIFO-register för förorenade områden, Länsstyrelsens Naturkarta 
för skyddade områden och riksintressen, Boverkets karta över riksintressen, flygfoton och likande. För 
vissa anläggningar har även tidigare domar undersöks för att finna bakgrund för till exempel varför 
spegeldammar har anordnats. 
 
För att värdera en aspekt kan följande metod användas: 
Områden eller lokaler med stora värden är till exempel riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. Områden med 
måttliga värden utgörs av regionala och större kommunala intressen. Områden med låga värden är 
områden med lokala och mindre kommunala intressen.  
 
För att värdera påverkans omfattning behöver föreslås tre nivåer; Stor omfattning, måttlig omfattning 
samt liten omfattning. Stor omfattning innebär ett totalt eller nära totalt utsläckande av värdet. Måttlig 
omfattning innebär en stor påverkan under en begränsad tid eller ett utsläckande av delar av värdet. 
Liten omfattning innebär en tillfällig påverkan eller en mindre försämring på värdet. 
 
Tabell 1 enligt nedan kan användas för att värdera konsekvensen. 
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Erfarenheter 
En mycket positiv erfarenhet från arbetsgruppen är det upplevda intresset från deltagarnas sida att 
komma framåt i arbetet och ta ansvar för sina respektive kunskapsområden.  
 
Inför kommande samverkansarbete och omprövningar är vägledning från sektorsmyndigheter inom 
bland annat omprövningens omfattning avgörande för att ambitionen med den nationella planen och 
en förenklad omprövningen kan genomföras. Avsaknad av tydlig vägledning lämnar öppet för olika 
tolkningar vilket kan leda till olika förväntningar på vad som kommer att ske i omprövningarna. 
 
Samarbetet har fungerat bra, det har funnits en bra lyhördhet för de diskussioner som förts kring 
rennäring och påverkan från vattenkraften.  
 
Arbetet som har bedrivits i gruppen skulle kunna ha slutförts under en kortare tidsperiod. 
 
Rörande fisket så har uppdelningen mellan fiske som näring och fisken som ekologisk varelse 
inneburit en onödig uppdelning. 
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Referenser 
 
Kulturlämningar vid vatten. Ett GIS-baserat kunskapsunderlag. Länsstyrelsen Västernorrland 
rapport nr 2012:14 
Visning av publikation | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) 
 
Där vatten hade verkan – kulturlämningar vid vatten. Länsstyrelsen Västernorrland rapport 2014:2 
Visning av publikation | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) 
 
GIS-skikt kulturlämningar vid vattendrag. Länsstyrelsen Västernorrland. (huvudsakligen 
byråinventering, genomförd 2011-2012).  
LstY Kulturobjekt vid vattendrag (lansstyrelsen.se) 
 
GIS-skikt eventuella kulturmiljöer vid vattendrag i Jämtlands län (bygger på biotopkartering av 
vattenbiotoper, ej granskade i fält). 
LstZ Ev. kulturmiljö (Biotopkartering vattenbiotop) (lansstyrelsen.se) 
 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister. Visar kända fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
https://app.raa.se/open/fornsok/ 
 

Bilaga 
1, Tabell beskrivande rekreation och friluftsliv (utöver fiske), bebyggelse och infrastruktur, näringsliv, 
landskapsbild, förorenade områden, fiskevårdsområden och samebyar vid respektive anläggning.  
 
2, Kartbilder över kulturhistoriska värden vid ett urval av de aktuella anläggningarna. 
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Tabell beskrivande rekreation och friluftsliv (utöver fiske), bebyggelse och infrastruktur, näringsliv, 
landskapsbild, förorenade områden, fiskevårdsområden och samebyar vid respektive anläggning  
 

Nedan beskrivs översiktligt de övriga värdena vilka bör beaktas vid bedömning av åtgärders lämplighet. I denna grupp har värden för fiske och fisket 
bedrivandes samt hur det påverkas har inte diskuterats. Den som berör fiske som tagits upp är hur man hittar fiskevårdsområden. 

Rekreation och friluftsliv (utöver fiske), bebyggelse och infrastruktur, näringsliv, landskapsbild, förorenade områden. 

 
 

Övriga värden Påverkan idag Förslag till åtgärd 

Storsjödammen: I Storsjöns västra del finns ett fågelskyddsområde. Sjön ligger 
inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§. Sölvbacka 
strömmar avvattnar sjön. Samisk markanvändning – flyttleder 
som korsar Ljungan. 

Kulturmiljö: 300m nedströms dammen finns skyddad 
fornlämning i form av fångstgropssystem. Längre nedströms 
verkar finnas omfattande flottningslämningar. 

Båda samebyarna, Handölsdalen och Mittådalen, använder 
området runt Ljungan på olika vis i dag. Den måste passeras 
både under höst och vårflyttningarna mellan sommar och 
vinterland.  

Vårflyttningar har även förhindrats en del år då passage över 
älven inte varit möjligt på grund utav att det släppts vatten 
från någon damm. Vilket får till konsekvens att isen rivs upp 
och utgör ett hinder för passage både för djur och människor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns i dag ingen naturlig dialog 
mellan samebyar och 
vattenkraftsbolagen. Så samebyarna 
får ingen förvarning om det släpps 
vatten ur någon av dammarna som 
berör dom.  Att det fryser senare 
medför att det är riskabelt vid 
passager över isarna. Det har en del år 
fått sådana konsekvenser att renarna 
får köras på lastbil istället för flyttas 
efter landvägen ner mot vinterlandet. 

 

 

 

 

Ökad dialog/information 
om vattenreglering och 
flöden via 
Vattenregleringsföretagen. 
Åtgärder för att främja 
isbilding. 
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Flåsjön: Nedströms Flåsjön passerar älven genom riksintresse för 
frilufstliv enligt 3 kap. 6§: Vemdalsskalet-Veman, samt rörligt 
friluftsliv 4 kap. 2§. Flåsjödammen är identifierad som ett 
potentiellt förorenat område. Samisk markanvändning – 
flyttleder som korsar Ljungan. 

Kulturmiljö: 300m nedströms damm finns skyddade 
fornlämningar i form av en förhistorisk boplats med okänd 
utbredning, fångstgropar samt fyndplatser som indikerar 
ytterligare boplatser. 

 
 

   

Skålandammen: Samisk markanvändning – flyttleder som korsar Ljungan. 

Båda samebyarna, Handölsdalen och Mittådalen, använder 
området runt Ljungan på olika vis i dag. Den måste passeras 
både under höst och vårflyttningarna mellan sommar och 
vinterland. Vårflyttningar har även förhindrats en del år då 
passage över älven inte varit möjligt på grund utav att det 
släppts vatten från någon damm. Vilket får till konsekvens att 
isen rivs upp och utgör ett hinder för passage både för djur 
och människor. 

Det finns i dag ingen naturlig dialog 
mellan samebyar och 
vattenkraftsbolagen. Så samebyarna 
får ingen förvarning om det släpps 
vatten ur någon av dammarna som 
berör dom.  Att det fryser senare 
medför att det är riskabelt vid 
passager över isarna. Det har en del år 
fått sådana konsekvenser att renarna 
får köras på lastbil istället för flyttas 
efter landvägen ner mot vinterlandet. 
 

Ökad dialog/information 
om vattenreglering och 
flöden via 
Vattenregleringsföretagen. 
Åtgärder för att främja 
isbilding. 

Trångfors: Längs Ljungan vid samhället Åsarna löper järnväg och väg av 
riksintresse, väg E45. Samisk markanvändning – flyttleder som 
korsar Ljungan. 

Nedan dammen går Karl den XI:s väg (kungen resten genom 
Klövsjö- Vemdalen den 9-10 juni år 1686). Här finns sannolikt 
även lämningar efter Äldåkvarnen. 

Det finns i dag ingen naturlig dialog 
mellan samebyar och 
vattenkraftsbolagen. Så samebyarna 
får ingen förvarning om det släpps 
vatten ur någon av dammarna som 
berör dom.  Att det fryser senare 
medför att det är riskabelt vid 

Ökad dialog/information 
om vattenreglering och 
flöden via 
Vattenregleringsföretagen. 
Åtgärder för att främja 
isbilding. 
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Båda samebyarna, Handölsdalen och Mittådalen, använder 
området runt Ljungan på olika vis i dag. Den måste passeras 
både under höst och vårflyttningarna mellan sommar och 
vinterland.  

Vårflyttningar har även förhindrats en del år då passage över 
älven inte varit möjligt på grund utav att det släppts vatten 
från någon damm. Vilket får till konsekvens att isen rivs upp 
och utgör ett hinder för passage både för djur och människor. 

 

passager över isarna. Det har en del år 
fått sådana konsekvenser att renarna 
får köras på lastbil istället för flyttas 
efter landvägen ner mot vinterlandet. 

Rätan: I anslutning till Rätanssjön ligger ett riksintresse för naturvård 
enligt 3 kap. 6§ Röjan. Intresset består av en vidsträckt sandur 
kring Röjan och Tvärhon. Talrika stora skvalrännor och högt 
belägna grusplan är några former som bidrar till förståelsen av 
inlandisens avsmältning. Vidare följer väg 315 älven 
nedströms från Rätanssjön till Holmsjön. Kraftverksadammen 
vid Rätan är identifierad som ett potentiellt förorenat område. 
Samisk markanvändning – flyttleder som korsar Ljungan. 

Båda samebyarna, Handölsdalen och Mittådalen, använder 
området runt Ljungan på olika vis i dag. Den måste passeras 
både under höst och vårflyttningarna mellan sommar och 
vinterland.  
 
Vårflyttningar har även förhindrats en del år då passage över 
älven inte varit möjligt på grund utav att det släppts vatten 
från någon damm. Vilket får till konsekvens att isen rivs upp 
och utgör ett hinder för passage både för djur och människor. 

Kulturmiljö: Skyddade fornlämningar i form av fångstgropar ca 
400m nedströms damm. 

Det finns i dag ingen naturlig dialog 
mellan samebyar och 
vattenkraftsbolagen. Så samebyarna 
får ingen förvarning om det släpps 
vatten ur någon av dammarna som 
berör dom.  Att det fryser senare 
medför att det är riskabelt vid 
passager över isarna. Det har en del år 
fått sådana konsekvenser att renarna 
får köras på lastbil istället för flyttas 
efter landvägen ner mot vinterlandet. 

 

Ökad dialog/information 
om vattenreglering och 
flöden via 
Vattenregleringsföretagen. 
Åtgärder för att främja 
isbilding. 
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Turinge: Kraftverksadammen vid Turinge är identifierad som ett 
potentiellt förorenat område. 

Kulturmiljö: Timmerränna i trä. 

  

Bursnäs: Kraftverksadammen vid Bursnäs är identifierad som ett 
potentiellt förorenat område. Vid magasinets nordöstra 
strand finns ytterligare ett potentiellt förorenat område vid 
ett sågverk. 

  

Havern: Kulturmiljö, utlopp Kyrksjön: skyddade fornlämningar i form 
av förhistoriska boplatser och fångstgropar. Timrad 
flottningsdamm, stenkistor, kilstensmurar, ålhus, kvarn och 
mjölnarbostad med stora kulturhistoriska värden. Längs 
sträckan nedströms till Holmsjön finns omfattande 
flottningslämningar, bland annat ett flertal kilstensmurar. 

  

Holmsjön: Från Östavall vid Holmsjön fortsätter väg 315 uppströms. 
Vägen utgör ett viktigt stråk för turismen och transporter 
mellan norrlandskusten och fjällen (södra Jämtland och 
Härjedalen). Koppling till Inlandsbanan. Del av viktig 
förbindelse från E14. 

Kulturmiljö Holmsjödammen: Skyddade fornlämningar i form 
av strandbundna boplatser med okänd utbredning, samt 
fyndplatser som indikerar ytterligare boplatser. 

  

Järnvägsforsen I spillfåran förbi kraftverket finns två dammar efter tidigare 
kraftverk i Alby och Ringdalen, därutöver har sju 
tröskeldammar anlagts för att erhålla vattenspeglar. Dammen 
i Alby nyttjas för uttag av kylvatten till industri, vilket regleras i 
både avtal och tillstånd. Vid Aldern finns industrier i direkt 
anslutning till vattendraget.  
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I Alby finns flera identifierade objekt enligt MIFO-
kartläggningen, bland annat kemisk industri, 
drivmedelhantering och sågverk. 

Vattenspeglarna bedöms främst ha värde som landskapsbild. 
Att ersätta vattenspeglar med strömmande vatten kan ha en 
lokal påverkan på landskapsbilden, särskilt som bebyggelse 
och strandnära natur har anpassats till nu rådande läge. 

En avsänkning av vattennivån i Alby låter sig inte göras utan 
att en tillförlitlig och alternativ källa för kylvatten anordnas. 

Från Ånge och vidare längs vattendraget fortsätter E14 samt 
norra stambanan mot Ramsjö. 

Kulturmiljö: 

Damm Ringdalsforsen. Skyddade fornlämningar i form av 
strandbundna boplatser med okänd utbredning, samt 
fyndplatser som indikerar ytterligare boplatser. 

Damm Albyforsen. Omfattande flottningslämningar 
nedströms. 

Damm utlopp Aldern. Timrad damm och ålhus med stort 
kulturhistoriskt värde. Flottningslämningar i form av 
kilstensmurar och stenslänter. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

Parteboda: Kraftverksdammen är identifierad som ett potentiellt 
förorenat område. 
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Flera samebyar har vinterbete i området. 

Kulturmiljö: 2 skyddade fornlämningar (fångstgropar) ca 130m 
NV om kraftverk. 

 

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Hermansboda: Kraftverksdammen är identifierad som ett potentiellt 
förorenat område. 

  

Flera samebyar har vinterbete i området.  Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Ljunga: Uppströms Ljungaverk finns en golfbana i anslutning till 
vattendraget. 

Kraftverksdammen är identifierad som ett potentiellt 
förorenat område. Nedströms anläggningen finns ett flertal 
potentiellt förorenade område, bland annat en anläggning för 
betning av säd, verkstadsindustrier och deponi. 

Kulturmiljö: Delar av en intagskanal från den första 
kraftstationen verkar ha bevarats, visst kulturhistoriskt värde. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

  

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 
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Leringforsen: Kraftverksdammen är identifierad som ett potentiellt 
förorenat område. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Torpshammar: Kraftverksdammen är identifierad som ett potentiellt 
förorenat område. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Kulturmiljö: Bevarandevärt kraftverk med byggår 1943. Klassat 
som bevarandevärt i Elektriska vattenkraftverk. 
Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950. 
Brunnström & Spade 1995. 

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Nederede Ederforsvägen, öppen för biltrafik, passerar över dammen. 
Bostadsbebyggelse i direkt anslutning till vattendraget. 

På den norra stranden finns enligt MIFO-registret ett sågverk, 
Id (EBH-stödet) 111532, samt ett åkeri, Id (EBH-stödet) 
111728. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Skallböle: Badplats finns i Stödesjön. I anslutning till kraftverket finns 
bebyggelse. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
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reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

Från Skallböle till Ånge löper Väg E14 och Mittbanan. 

E14 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Väg E14 går mellan Sundsvall och 
norska gränsen. Viktig länk mellan norska kusten, fjällområdet 
och den svenska kusten. Viktigt transitstråk. Ingår i 
Mittnorden-korridoren mellan Trondheim (via Sundsvall) och 
Kaskö/Finland. Viktigt stråk med stora flöden av 
godstransporter i öst-västlig riktning. 

Mittbanan sträcker sig mellan Sundsvall till Ånge samt från 
Bräcke till Storlien där den ansluter till Meråkersbanan i 
Norge. Banan ingår i TEN-T nätet och är av internationell 
betydelse, ingår även i NECL (North East Cargo Link). 

Förorenat område enligt MIFO, Id (EBH-stödet) 111685. 

  

Matfors Kraftverket och dammen ligger i tätorten med bebyggelse, 
bostäder och verksamheter, i direkt anslutning. Bruksgatan 
går delvis på dammen. 

Det förekommer föroreningar i mark i direkt anslutning till 
dammen. 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Kulturmiljö: På östra sidan om kraftverket har stora delar av 
bebyggelsen höga kulturhistoriska värden. En byggnad har 
formellt skydd genom kommunal Q/K-märkning. 

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 
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Viforsen: Vid sjön Marmen finns både badplatser och bebyggelse. 

Nedströms Viforsen finns riksintressena: 
- Skyddade vattendrag 4 kap. 6§ Lungan-nedströms Viforsen,  
- Naturvård 3 kap. 6§: nedre Ljungan 
- Frilufstliv 3 kap. 6§: Nedre Ljungan 

Flera samebyar har vinterbete i området.  

Åtminstone två av dem upplever 
problematik med av vattenkraften 
förstörda flyttleder, ökade kostnader i 
samband med lastbilsflytt av renar, 
och problem med dimma från 
reglerade vattendrag som bildar frost 
och is på mark och träd som periodvis 
förstör/försvårar renbetet. 

 

Allmänt: Mycket stort antal strandbundna fornlämningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornlämningar och erosion: 

Längs hela Ljungan har regleringen 
orsakat stora skador på fornlämningar. 
Överdämning och stora variationer i 
vattenstånd har ökat erosionen. Detta 
är särskilt tydligt i sjöarna/magasinen. 
En snabb genomsökning visar 
dokumenterade erosionsskador på 
fornlämningar vid Storsjön, Ytter-
Grucken/Flåsjön, Nästelsjön, 
Holmsjön/Havern/Kyrksjön/Mellansjön 
och Holmsjön/Leringen. Problemet 
finns sannolikt vid fler sjöar/magasin. 
Omfattningen av skador på 
fornlämningar är okänd – endast i 
delar av området har tillförlitlig 
fornminnesinventering genomförts, så 
det finns betydligt fler strandbundna 
fornlämningar än vi känner till. Ofta är 
det förhistoriska boplatser som 
påverkas, men även andra 

Eventuell förändrad 
reglering kan leda till än 
mer påskyndad erosion, 
alternativt till en 
bromsning/minskning av 
erosion. Anordnande av 
erosionsskydd kan vara 
svårt att genomföra då 
fornlämningen ligger i 
vattenområdet. 



 

Statkraft Internal 

Riksintresse för Kulturmiljövård Haverö (Y 55). Strandbundna 
förhistoriska boplatser vid Holmsjön, Havern, Kyrksjön och 
Mellansjön. 

Riksintresse för Kulturmiljövård Ljungans dalgång (Y 7), under 
utredning av länsstyrelsen. 

Riksintresse för Kulturmiljövård Klövsjö by och fäbodar (Z 49). 
By- och fäbodsbebyggelse i öppet och varierat landskap. 
Angränsar till Trångfors kraftverk. 

St Olavsleden går längs med vattendraget, från Matfors upp 
till Borgsjön. 

fornlämningar som t.ex samiska visten 
och rengärden. 

 

 

För stora delar av Ljungan finns fiskevårdsområden som kan ha synpunkter på utformning av miljöåtgärder. Fiskevårdsområden återfinns på fiskekartan.se. 

Ljungdalen FVOF  

Kontakt :  Rolf Johansson: 0703768350, rolf.johansson1946@gmail.com 

 

Storsjö FVOF 
Kontakt: Staffan Brandelius, E-post: kontakt@storsjofisk.se 
Telefonnummer: 0706558805 

 

Börtnan Västra KFO 
Kontaktuppgift saknas  
Börtnans FVO 
Saknas kontaktperson  
Skålans FVOF 
Saknas kontaktperson  



 

Statkraft Internal 

Åsarna FVOF 
Kontakt: Krister Klaésson, E-post: krister.klaesson@telia.com 
Telefonnummer: 0703164864 

 

 

Rätans FVOF 
Kontakt: Ulf Johansson, E-post: info@byggjamtland.se 
Telefonnummer 0706518243 

 

 

Handsjöns FVOF 
Kontakt: Pär Nilsson, E-post handsjonsfvof@gmail.com 
Telefonnummer 0738155255 
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