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Inledning
Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med de nya miljömålen. Ett av uppdragen är att ta fram
s.k. indikatorer för miljömål nr 3, ”Bara naturlig försurning”. Inom miljömålet har en
tvärvetenskaplig projektgrupp bildats. Syftet för gruppens arbete har varit att finna parametrar
för att kunna följa miljöförändringar som berör outgrävt arkeologiskt material. Under år 2005
har projektet haft kontakt med nio länsstyrelser och har nu fått ekonomiskt anslag för att
fortsätta med arbetet under år 2006. I samråd med de kontaktade länsstyrelserna togs ett
arbetsprogram fram under år 2005. Vi är mycket tacksamma för det positiva mottagandet och
det stora intresse som miljömålsarbetet mött vid besöken på länsstyrelserna.
Arbetsprogrammet för 2006 innefattar besök och provtagning på 25 utvalda
fornlämningsområden. Det ska ske tillsammans med personal från respektive länsstyrelse,
Områdena är valda för att representera olika miljöbelastning, markförhållanden och
arkeologisk kontext samt ge en godtagbar geografisk spridning. För varje
fornlämningsområde kommer utförliga miljödata att samlas in i standardiserad blankettform
och upp till 3 jordprover om 200 gram/prov att tas för kemisk analys. Inom fyra områden
planeras en deponering av provplåtar (järn och koppar) för upptag efter 8, 16 resp. 24 år.
Alla fysiska ingrepp görs i samråd med aktuell länsstyrelse och provtagningen utförs på ett
sätt som inte inverkar på fornlämningen.
I föreliggande rapport beskrivs projektet, de utvalda fornlämningsområdena, metodik för
provtagning, miljöblanketten, samt de kemiska analyserna är under utarbetande. Rapporten
distribueras till berörda länsstyrelser samt till intressenter inom Riksantikvarieämbetet och
SHM.

Projektdeltagare
Från Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-Tekniska avdelningen:
Avd.dir. Anders G. Nord (projektledare), 1:e lab.ing. Kate Tronner, 1:e konservator Carola
Bohm.
Från Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen: 1:e antikvarie Agneta Lagerlöf
Från Statens Historiska Museum: 1:e antikvarie Inga Ullén
Konsulterande expertis: prof. em. Einar Mattsson (tidigare Korrosionsinstitutet), docent
Gunnar Ch. Borg (Chalmers Tekniska Högskola).
Länsstyrelser i:
Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Uppsala län, Västernorrlands län,
Västmanlands län, Västra Götalands län och Örebro län.
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Mål och arbetsplan
Projektets mål är att utforma och implementera en plan för urval och bestämning av
indikatorer för miljöpåverkan på arkeologiska fornlämningsområden enligt Miljömål Nr 3,
”Bara naturlig försurning”.
Kopplingen mellan påverkan och nedbrytning av arkeologiskt material är komplex. Tidigare
studier har kunnat visa att outgrävt arkeologiskt material påverkas i hög grad av den pågående
markförsurningen, och det är därför viktigt att följa upp förändringar i fasta fornlämningar.
Som miljöindikatorer används jordprover, som kommer att insamlas från några utvalda
fornlämningsområden i Sverige. I samråd med de nio länsstyrelser som deltar i projektet har
25 lämpliga fornlämningsområden valts ut för fortsatta studier. Jordprover insamlas
(förslagsvis) vart fjärde år fram till år 2030. I samband med provtagningen registreras
omfattande miljödata. Jordproverna analyseras och klassificeras av geologisk expertis. De
utvalda fornlämningsmiljöerna är gravar, gravfält, boplatser eller medeltida anläggningar av
stor kulturhistorisk betydelse. Det måste anses sannolikt att de inte kommer att grävas ut
under detta sekel. Områdena beskrivs översiktligt i denna rapport. För att kunna studera
global markförsurning, orsakad av sydvästliga vindar har vi i södra Sverige koncentrerat de
utvalda områdena i ett bälte som sträcker sig från Västkusten, genom Västergötland, Småland
och Örebro mot Mälardalen och Östkusten.
För att erhålla enhetliga resultat, utförs provtagningen första gången år 2006 av RAÄ:s
projektgrupp i samarbete med respektive länsstyrelser. I denna rapport ges förslag på hur
provtagningen bör gå till. Vi rekommenderar en samtidig deponering av metallprover i fyra
utvalda områden som ett långsiktigt försök att uppskatta korrosionshastigheten. Vid
provtagningen insamlas även arkeologiska data rörande fornlämningsområdet och dess
omgivning, vidare miljöpåverkan, klimatförhållanden, geologi, markanvändning, topografi och
vegetation. Relevanta (ofta interpolerade) nedfallsdata erhålls från IVL och SMHI. Metoder för
kemisk analys av jordproverna, samt förslag till sammanställning av resultaten, presenteras i
slutet av rapporten.
En arbetsplan har upprättats med följande delmoment:
1. Uppbyggnad av ett nätverk med aktörer inom miljömålsarbetet (bl.a. IVL, SMHI, SNV,
länsstyrelser). Sammanställning av data för markförsurningen i Sverige.
2. Urval av 20-30 representativa fornlämningsområden att användas vid undersökning av
indikatorer för miljöpåverkan. Urvalet sker, i samråd med länsstyrelserna. År 20052006.
3. Fastställande av metoder för uppföljning av förändringar i markkemi och omgivning.
År 2005.
4. Utarbetande av formulär och anvisningar för provtagning, kemisk analys, registrering
av data, statistisk utvärdering och avrapportering. År 2005-2006
5. Påbörja ett program för deponering och utvärdering av metallprover i några utvalda
fornlämningsområden som ett långsiktigt försök att mäta korrosionshastigheten. År
2006.
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Bakgrund
I april 1999 fastställde Sveriges Riksdag femton nationella miljömål, som skall vara uppnådda
inom en generation, d.v.s. inom ca 25 år. Flera av dessa berör kulturvården och därmed
Riksantikvarieämbetet (RAÄ), länsstyrelserna och andra myndigheter. Miljömål nr 3, ”Bara
naturlig försurning”, behandlar försurning av mark, sjöar och vattendrag. Miljömålet har givits
följande formulering: ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte
öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader”.
Miljökvalitetsmålet har delats upp i fyra delmål (se SNV 2003:5317).
Försurningen berör flora och fauna, och även vårt äldsta kulturarv eftersom den visat sig
accelerera nedbrytning av arkeologiskt material. Lyckligtvis minskar nedfallet av försurande
ämnen år från år, men fortfarande överskrids den s.k. kritiska belastningsgränsen i södra Sverige.
Man räknar med att det kan ta uppemot femtio år innan marken har återhämtat sig från en alltför
hög icke naturlig försurning, och många av våra outgrävda fornfynd är hotade. Problemen med
nedbrytning av arkeologiskt material i jord har tidigare studerats vid RAÄ i ett nationellt projekt
och ett EU-finansierat projekt. Genom användning av bl.a. statistisk multivariatanalys har vi
kunnat visa, att markförsurning är den dominerande faktorn bland många antropogena och
ekologiska parametrar som påverkar nedbrytningen (se litteraturförteckningen). Det är således av
stor vikt att följa förändringar i markkemin.
Luftkvalitet och nedfall av försurande ämnen mäts regelbundet av IVL, SMHI, länsstyrelserna
och större kommuner. Trenden är att nedfallet av svavelhaltiga föreningar minskar för varje år,
medan kväveföreningarnas minskning går avsevärt långsammare. Nedfallet avges till marken
dels som våtdeposition (regn och snö), dels som torrdeposition (gaser, aerosoler, partiklar).
Merparten av nedfallet härrör från olika grannländer, och deponeras huvudsakligen i syd- och
västsverige. För att följa förändringarna (förhoppningsvis till det bättre) vad gäller vårt äldsta
kulturarv, bör man, förutom att använda befintliga mätstationer, även undersöka markkemin i
autentiska fornlämningsområden. Detta har även en psykologiskt viktig effekt, då medborgarna
sannolikt har större intresse och känsla för miljöundersökningar som berör deras hembygd, än
för stora undersökningar utförda av centrala myndigheter.
För att se förändringar av miljöstatus inom fornlämningsområden är, med ledning av ovan sagda,
jordprover lämpliga som miljöindikatorer. De tidigare studier som gjorts har visat att det finns en
regional skillnad i nedbrytningsgrad av arkeologiska föremål i brons och ben. Föremål från
västkusten (Bohuslän) var särskilt drabbade då det sura nedfallet negativt påverkat den även
naturligt sura jordmånen. Utifrån resultaten i de tidigare studierna har nio regioner valts ut;
Skåne, Småland, Västkusten, Mälardalsområdet och Norrland.
I målsättningen föreslås att de utvalda fornlämningsmiljöerna skall inspekteras regelbundet med
provtagning av jord, förslagsvis vart 4:e år med början år 2006. Även om markkemin inte
förändras särskilt mycket på fyra år, torde detta tidsintervall vara lämpligt för projektets
kontinuitet, bl.a. med tanke på eventuell personalomsättning. Vid provtagningen insamlas även
arkeologiska data rörande fornlämningsområdet och dess närmaste omgivning, miljöpåverkan,
klimatförhållanden, geologi, markanvändning, topografi och vegetation. Relevanta (ofta
interpolerade) nedfallsdata kan erhållas från IVL och SMHI. Insamlingen av jordprover och data
bör ske i samarbete med respektive länsstyrelse. Kemiska analyser av jordproverna, statistisk
bearbetning, samt sammanställning och avrapportering av resultaten utförs förslagsvis vid
RAÄ:s Antikvarisk-Tekniska avdelning, där såväl kompetens som analysutrustning finns.
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Sammanställning av utvalda fornlämningsområden
Under perioden maj-oktober 2005 besökte projektgruppen åtta länsstyrelser (se nedan).
Länsstyrelsen för Norrlands län kontaktades per telefon. Vid besöken diskuterades bl.a. val av
lämpliga fornlämningsområden, provtagningsmetodik, möjligheten att deponera metallprover
i områdena, analys av jordproverna, och mätning av nedfallsdata. Ytterligare värdefulla
synpunkter har framkommit vid diskussioner med experter inom miljökemi, korrosionslära
och kvartärgeologi.
I samband med besöken föreslogs totalt 49 fornlämningsområden. Underlag i form av
grunddata för varje område sammanställdes av länsstyrelserna på en blankett (Appendix 4),
som kompletterades med en arkeologisk beskrivning, kartor, och ibland foton. De 49
områdena är nu reducerade till 25 för att ge projektarbetet rimligare proportioner och för att
arbetet skall kunna bedrivas inom de ekonomiska ramarna. Vid urvalet har vi eftersträvat god
spridning med avseende på miljöbelastning, geologi, topografi, vegetation, markanvändning,
klimatförhållanden och typ av fornlämning, samt en godtagbar geografisk fördelning. Tid för
provtagning inom varje län är beräknad till 1-2 dagar.
Plats
Skåne
Uppåkra RAÄ 5. Boplats
Järrestad RAÄ 50. Boplats
Västra Karaby RAÄ 39. Boplats- och gravar
Jönköping
Smålands stenar, Villstad socken, RAÄ 52. Gravfält
Byestad, Vetlanda socken, RAÄ 53. Gravfält
Visingsö, RAÄ 10-11,20. Gravfält
Västra Götaland
Dimbo, RAÄ 6,7. Gravfält
Hols gärde, RAÄ 4. Gravfält och ensamliggande gravar
Pilarne, Klövedals socken, Tjörn, RAÄ 105. Gravfält
Herrestad, RAÄ 14. Gravfält
Greby, Tanum socken, RAÄ 734. Gravfält
Örebro
Lekebacken, Kumla socken, RAÄ 35. Gravfält
Riseberga kloster, Edsbergs socken, RAÄ 30
Örebro stad, Almby socken, RAÄ 19. Gravfält
Södermanland
Fagerhult, Trosa-Vagnhärad socken. Boplats- och gravkomplex
Tumbo. Gravfält
Uppsala
Vånsjöåsen, Torstuna socken, RAÄ 101. Järnålder
Gamla Uppsala, RAÄ 123. Gravfält och boplats
Sikhjälma, Hållnäs socken, RAÄ 128. Gravfält
Jämtland
Vikarsjön, Hede socken, RAÄ 163. Gravgrupp
Ljungdalen, Storsjö socken, RAÄ 74. Högar
Västernorrland
Tuna, RAÄ 7. Boplats och gravkomplex
Arnäsbacken, Örnsköldsvik, RAÄ 1,2. Bytomt och gravfält
Norrbotten
Arjeplog, RAÄ 2295-2300, 2327-2330. Boplatsområde
Vuollerim, Jokkmokk socken, RAÄ 1292. Boplats
Totalt

Nr på karta

Antal platser
3

1
2
3
3
4
5
6
5
7
8
9
10
11
3
12
13
14
2
15
16
3
17
18
19
2
20
21
2
22
23
2
24
25
25
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Karta med utvalda fornlämningsområden markerade. För sifferförklaring se tabell. Cirklar
med streckade linjer tänkbara depositionsplatser för metallprover.
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Översiktlig presentation av utvalda fornlämningsområden
Siffran inom parentes ( ) refererar till karta

Skåne
Uppåkra (1)
Skåne, Uppåkra socken, RAÄ 5
Objekt: Boplats
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Lund
Uppåkra är en boplats från järnåldern, belägen strax utanför Lund. Boplatsen, 1100 x 600 m
stor, ligger på en markerad höjdplatå i lerig fullåkersmark. Boplatsområdet har kraftigt
förhöjda fosfatvärden. Genom en kontroll av jordnivån har man konstaterat att marken plöjts
ned ca 20 cm sedan 1930-talet på delar av boplatsen. Därigenom har ytnära lager och
anläggningar kommit i dagen. Inom den del som inte odlats sedan 1930-talet finns inte denna
lägre jordnivå.
Arkeologiska undersökningar av Uppåkra har skett med hjälp av metalldetektor och
utgrävning av mindre schakt från mitten av 1990-talet inom forskningsprojektet
”Samhällsstrukturer inom Sydskandinavien under järnåldern”. Även tidigare var området
uppmärksammat, bl.a. i samband med att man hittade och grävde ut flatmarksgravar. Djupet
på kulturlagren har mätts upp genom borrning och är ca 2 meter i de fyndförande delarna. Då
boplatsen är så omfattande, kommer den till största delen att ligga kvar för framtiden medan
en viss ytplockning av metallföremål med hjälp av metalldetektor kan förväntas ske mer
kontinuerligt.
Fyndmaterialet från Uppåkra kan dateras till hela järnåldern, från förromersk tid till
vikingatid. Såväl föremål av guld, silver, brons och järn som av ben, horn, sten och keramik
har hittats i de fyndrika kulturlagren. De visar på kontakter både inom den egna regionen och
mer långväga handel. Några av de mest unika föremålen hör hemma inom
järnålderssamhällets elit, bl.a. ett hänge med förgyllda ormkroppar, en liten mansfigur i silver,
en silverstatyett (kallad ”Helge”) av ett fyrfotadjur i kamp med två ormar, en liten bronsfigur
avbildande Odin, ett stort antal bronsfibulor, och tunna, frimärksstora guldbleck, s.k.
guldgubbar. Det stora fyndmaterialet visar att Uppåkra har varit en central boplats som bör ha
haft en stor roll inom ekonomi, politik och troligen också religion.
Eventuella jordbruksutsläpp kan påverka fornlämningen. I närheten ligger större städer som
Lund, Malmö och Köpenhamn samt flera flygfält och större vägar.
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Uppåkra, RAÄ 5, Skåne, ligger på en höjdplatå. Foto från sydväst av Anders Wihlborg

Järrestad (2)
Skåne, Järrestad socken, RAÄ 50
Objekt: Boplatskomplex
Datering: Stenålder till yngre järnålder
Närmaste tätort: Simrishamn
Järrestad är ett nyupptäckt boplatskomplex fyra km väster om Simrishamn. Platsen som är ca
260 x 200 m stor, ligger i åkermark på en platå intill en ådal, och begränsas i norr av
betesmark. Boplatsen har varit bebodd vid olika tillfällen under förhistorisk tid, från
tidigneolitikum till vendeltid. Inom området kan också gravar finnas. Utgrävningar av en liten
del av platsen har visat, att det på delar av boplatsen finns bevarade torv- och gyttjeskikt
genom att överplöjning av våtmarker skett. Utanför issjösedimentet fanns inom det utgrävda
partiet lerblandad silt.
Arkeologiska utgrävningar genomfördes inom ett begränsat område i Jerrestad under åren
1999-2000 i samband med vägdragning. En rikt utrustad skelettgrav från senare delen av 300talet grävdes ut, liksom spår av hallbyggnader, brunnar och verkstäder från 500-talet till 1000talet e. Kr. Även tidigare spår fanns, i form av hus från bronsåldern och avslag av yxor från
stenåldern. Platsens komplexitet och omfattning gör att boplatsen kommer att ligga kvar för
framtiden.
Fyndmaterialet från utgrävningarna visar på en variation av metaller, ben, sten, glas och
keramik. I den utgrävda graven, en högstatusgrav, låg skelettet av en 1,76 m lång kvinna. Hon
hade rika gravgåvor, däribland dräktsmycken som en pressblecksfibula och ett halsband med
över 300 pärlor av bärnsten och glas. Två keramikkärl och en glasbägare hade också fått följa

10

med i graven. På boplatsområdet som var litet yngre än graven fanns bl.a. metallföremål
och bränt/obränt benmaterial. Också bosättningen kopplas till ett betydelsefullt samhällsskikt
utifrån spåren av hallbyggnader och med hjälp av ortnamnet som betyder ”Jarlens plats”.
Möjliga jordbruksutsläpp kan påverka fornlämningen. Närmaste tätort är Simrishamn.

Järrestad i Skåne. Boplatsen, RAÄ 50, ligger i bilden övre del till höger. Flygbild från
sydväst av Anders Wihlborg

Västra Karaby (3)
Skåne, Västra Karaby socken, RAÄ 39
Objekt: Järnåldersbosättning
Datering: Stenålder - yngre järnålder
Platsen ligger ca en mil nordost om Lund på en förhöjning i sandig åkermark. I samband med
Sydgasprojektet på 1980-talet undersökte man en stenåldersboplats med fynd av keramik och
flinta. Då hittade man också en, troligen mycket omfattande, järnåldersboplats. Denna ligger
till största delen kvar i åkermarken och kommer sannolikt inte att beröras av framtida
undersökningar. De spår som kunde grävas ut vid schaktdragningen för gasprojektet var delar
av lång- och grophus, härdar, gropar och brunnar. Boplatskomplexet som kunde dateras till
vendel- och vikingatid verkar ha upphört under mitten av 900-talet. Det är troligt att
bebyggelsen då flyttade till byns nuvarande läge. I trakten finns också flera bronsåldershögar.
De är belägna på Karaby backar som höjer sig över de omgivande slätterna, och är ett av de få
naturområden som finns i fullåkerslandskapet. Backarna, som troligen aldrig varit uppodlade,
är uppbyggda av isälvsmaterial och har en rik flora av bl.a. backsippor och mandelblom.
Platsen är ett omtyckt besöksmål.
Närmaste tätorter är Lund, Malmö med Sturup flygfält samt på andra sidan Öresund
Köpenhamn.
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Västra Karaby i Skåne med järnåldersboplats i förgrunden och bronsåldershögar i fonden
(RAÄ 39). Foto från sydväst av Anders Wihlborg

Jönköpings län

Smålands stenar (4)
Småland, Villstad socken, RAÄ 52
Objekt: Gravfält
Datering: Järnålder
Närmaste tätort: Smålandsstenar (0,5 km)
Smålands stenar består av en rest sten och fem ståtliga domarringar, som givit sitt namn åt
orten Smålandsstenar. Gravfältet ligger vid samhällets hembygdsgård på plan sandig mark,
bevuxen med ljung. På området, 35 x 56 meter, växer också tall, rönn och björk.
Domarringarna är 8-18 meter stora i diameter och de består av mellan fyra och upp till 20
resta stenar. I några av domarringarna finns kullfallna stenar, och totalt saknas ett tiotal stenar.
Två domarringar har stenblock eller en sten i mitten. Den resta stenen, 0,6 meter hög, har
troligen också den ingått i en nu förstörd domarring. Ursprungligen har troligen fler gravar
funnits på platsen.
Gravarna uppmärksammades i början av 1800-talet av prästen Daniel Nordin, som gav dem
dess namn. En äldre, ej historiskt belagd, föreställning är att domarringarna användes som
mötesplatser mellan smålänningar, västgötar och hallänningar vid viktiga sammankomster.
Gravfältet ingår i länets fornvårdsprogram. Fornlämningsområdet ligger ca 500 meter från
riksväg 26 och till närmaste ort Smålandsstenar.
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Byestad (5)
Småland, Vetlanda socken, RAÄ 53
Objekt: Gravfält
Datering: Yngre järnåldern
Närmaste tätort: Vetlanda
Byestad är idag Smålands största gravfält från yngre järnåldern. Det är beläget på ett flackt
område ca 100 meter sydväst om samhället, på båda sidor landsvägen mot Vetlanda. Området
används som hag- och betesmark. Genom området går flera stigar och i anslutning en hålväg.
Gravfältet är vårdat och ingår i länets fornvårdsprogram.
Inom fornlämningsområdet finns ca 325 gravar, varav 135 högar, ca 170 stensättningar, drygt
10 är treuddar, en är en sexudd och en är en rest sten. Högarna är upp till 11 meter i diameter
och upp till 1,2 meter höga, förutom en som är större. Den är 16 meter i diameter och 1,6
meter hög. Denna hög och möjligen ytterligare en kan vara från bronsåldern, medan de övriga
tillhör yngre järnåldern. Stensättningarna är upp till 8 meter i diameter och upp till 0,5 meter
höga. Också här finns en som är större än de övriga. Den är centralt belägen på gravfältet och
mäter 15 meter i diameter och är 0,7 meter hög. Den mest avvikande graven är dock den
sexuddiga stensättningen som är hela 38 meter i diameter. Den har 15 meter långa uddar och
ett mittparti som är 1,4 meter högt. Både högar och stensättningar är ibland kantskadade av
vägar och grustäkter. Landsväg 127 mot närmaste tätort Vetlanda går genom gravfältet.
Visingsö (6)
Småland, Visingsö, RAÄ 10, 11, 20
Objekt: Gravfält
Datering: Förromersk järnålder till vikingatid
Närmaste tätort: Gränna
Mitt på Visingsö och utmed landsvägen finns ett omfattande komplex av mindre gravfält som
ursprungligen troligen hängt samman till vad som kan ha varit Smålands största gravfält.
Idag finns omkring 800 gravar kvar inom gravfältskomplexet. Hälften av dem är högar, ca
350 är stensättningar och resten är treuddar och resta stenar. Delar av gravfälten ligger
innanför trädgårdsgränser och en del gravhögar är delade av trädgårdsgångar. Över hela
området finns sedan gammalt ytliga skador i form av sandtäkter, och vissa gravar är
kantskadade. Enstaka gravar är utgrävda och fynden har gett en datering från förromersk
järnålder till vikingatid.
Det för projektet utvalda delgravfältet, RAÄ 20, består av 115 gravar och ligger på en flack,
moränbunden höjd inom glest bebyggda tomtmarker. Enstaka tallar växer på gravfältet. Inom
området, 190 x 280 meter stort, finns 115 gravar bestående av drygt 30 runda högar, tre
långhögar, knappt 70 runda stensättningar, ett tiotal treuddar och en domarring. En grupp
högar är större än de andra med en diameter mellan 12 och 18 meter. Flera av högarna har
täktskador. Inga framtida exploateringar är planerade och gravfältet ingår i länets
fornvårdsprogram.
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Gravar vid Smålandsstenar (RAÄ 52). Foto Riksantikvarieämbetet

Västra Götalands län

Dimbo (7)
Västergötland, Dimbo socken, RAÄ 6, 7
Objekt: Gravfält
Datering: Yngre järnåldern
Närmaste tätort: Tidaholm
Västergötlands största höggravfält ligger direkt utanför byn Dimbo, på båda sidor av vägen
mot Tidaholm, på krön och sluttningar av en moränrygg. Området, 280 x 210 meter stort, är
idag ett vårdat fornvårdsobjekt. Tidigare har det varit betesmark. Jordmånen består av flyktig
sand och marken är lättdränerad.
Här finns nästan 300 gravar, varav 240 är högar, ett tiotal är treuddar och resten är runda
stensättningar. Ett tjugotal högar är mycket stora, 12-16 meter i diameter och 1-1,5 meter
höga. De flesta högarna har runtgående kantrännor. Alla treuddar är belägna i gravfältets östra
del.
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Gravfältet som är ett bygravfält från yngre järnåldern är ovanligt stort även efter
mellansvenska förhållanden, där många stora bygravfält finns. Ursprungligen kan det ha varit
ännu större då det är skadat på alla sidor, utom mot söder, av vägar, odling och bebyggelse.
Några av stensättningarna och högarna har också kantskador. På det välvårdade gravfältet
växer lövträd, enstaka enbuskar och ljung. Inga arkeologiska utgrävningar är genomförda.
Närmaste tätort är Tidaholm.

Hols gärde (8)
Västergötland, Hols socken, RAÄ 4
Objekt: Gravfält och ensamliggande gravar
Datering: Bronsålder till yngre järnålder
Närmaste tätort: Alingsås och Vårgårda

Gravfältet Hols gärde ligger på en mäktig grusås norr om byn Hol och kyrkan. På åsen finns
många ensamliggande gravar och gravfält. Det största, bevuxet med löv- och barrträd,
används som betesmark och innehåller ca 140 gravar, bestående av över 125 högar och 15
stensättningar och en rest sten (bautasten). Tallen planterades i slutet av 1800-talet. Vid laga
skiftet 1859 omtalades platsen som en ljungbeväxt hed.
De flesta högarna har runtgående kantrännor. Några av dem är skadade genom tidigare odling.
I närheten av gravarna finns också fornåkrar, dvs. svagt ryggade vallar som varit fossila åkrar.
Runt gravfältet finns ett tiotal enstaka högar utspridda på åsen. De är mellan 15-20 meter i
diameter och 1,5-3 meter höga. Även några mindre gravfält finns i området, liksom en
domarring och en rest sten. De s.k. bautastenarna inom respektive utanför det stora gravfältet
var tidigare omkullfallna och restes vid en hembygdsfest år 1927.
Medan gravfälten på grusåsen är från yngre järnåldern, kan de utspridda högarna räknas till
bronsåldern. Om det funnits en kontinuitet mellan de två tidsperioderna går idag inte att säga.
Några av bronsåldershögarna är utgrävda. I en av dem fanns en s.k. dubbelknapp av brons
som daterar graven till mellersta bronsålder.
Pilarne (9)
Bohuslän, Klövedals socken, Tjörn, RAÄ 105
Objekt: Gravfält
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Stenungssund och Skärhamn
Pilarne är ett gravfält från järnåldern, beläget i en mot söder sluttande dalgång med morän
mellan två berg på västra Tjörn. Gravfältet består av 10 högar, ca 60 stensättningar, 7
domarringar och 6 resta stenar. Fornlämningsområdet är ungefär 170 x 70 meter stort och
ligger i betesmark. I norr vidtar en tät vegetation med ljung och enbuskar. Ljung växer också
på det betade gravfältet.
På gravfältets högst belägna del finns röseliknande stensättningar med gles kantkedja och
enstaka resta stenar, medan den mellersta delen av gravfältet främst innehåller flacka,
övertorvade stensättningar med väl synlig kantkedja och en rest sten på gravens topp. I den
södra delen av gravfältet finns också runda stensättningar men utan kantkedja och toppsten.
Gravformen med kantkedja och rest sten är typisk för äldre järnålder i Bohuslän, medan de
enklare stensättningarna i södra delen lika gärna kan tillhöra yngre järnåldern.
Inga arkeologiska undersökningar är utförda på gravfältet. Området ligger utsatt för salta
vindar från havet. Viss miljöpåverkan kan också komma från tätorterna Stenungssund och
Göteborg.
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Herrestad (10)
Bohuslän, Herrestad socken, Prästgården RAÄ 14
Objekt: Gravfält
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Uddevalla
Herrestad Raä 14 är ett gravfält från järnåldern, beläget ca 3 km väster om Uddevalla. Det
består av mer än 100 gravar, varav 40 högar och ca 60 stensättningar. Därtill finns en
domarring och sex resta stenar. Gravfältet, ca 280 x 80 meter, ligger på en låg, långsträckt
moränrygg i anslutning till åkermark. Området används som hagmark och är ett
fornvårdsobjekt. Gravfältet betraktas som en av länets värdefullaste fornminneslokaler och
ingår i ett kontrollprogram avseende miljöpåverkan som påbörjades 1996 av länsstyrelsen.
Väg E6 skär genom landskapet endast 20 meter väster om gravfältet och tidigare
miljömätningar är utförda vid gravfältet mellan åren 1997-1998. Omfattande luftmätningar
med s.k. diffusiv provtagare har utförts för NOx, HNO3, O3 och SO2. Vidare gjordes
markvattenanalys (pH, konduktivitet, anjoner, katjoner) och analys av jordprover med
framtagning av siktkurva och mätning av vattenhalt, askhalt, konduktivitet, pH, utbytbar
aciditet, basmättnadsgrad, vattenlösliga anjoner och katjoner.
Arkeologiska undersökningar har gjorts under 1970-talet på en mindre del av gravfältet, men
resterande del kommer att bevaras för framtiden. De gravar som berördes var stensättningar
och en trolig bålplats till gravfältet. Gravarna innehöll brända ben och föremål av brons och
järn. Dräktspännen av brons, bl.a. delar av ett ryggknappsspänne och ovala spännbucklor,
daterar gravarna till vikingatid. Remändebeslag och en ringnål i brons fanns också, liksom
pilspetsar, nitar och broddar i järn, vävtyngder och en sländtrissa, brynen och fragment av
benkammar. Många järnfynd var så starkt sönderrostade att de inte gick att bestämma till
fyndkategori. Både gravarnas lägen, form och storlek, liksom fyndinnehållet, anses typiskt för
Bohuslän och sydnorge under yngre järnålder. Den äldsta utgrävda graven i Herrestad dateras
till 500-talet, de övriga till 700-1000 e Kr. Utsläpp från E6 och saltpåverkan från västliga
vindar kan beröra gravfältet. Närmaste tätort är Uddevalla.

Greby (11)
Bohuslän, Tanums socken, RAÄ 734
Objekt: Gravfält
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Grebbestad
Det fantasieggande Grebygravfältet ligger på en ljunghed mellan två berg. Jordarten i området
är grus och sand. Gravfältet, 300 x 210 meter stort, är från järnåldern. Där finns ca 200
gravar, varav knappt 70 runda högar och drygt 50 långhögar med eller utan toppstenar.
Dessutom finns ca 50 stensättningar och omkring 40 resta stenar. De resta stenarna ger
gravfältet ett mäktigt utseende, de är upp till 4,5 meter höga och ofta placerade på toppen av
högarna. En grupp av fem hällar, varav några fallit omkull, är placerade tätt intill varandra
och deras innebörd är inte känd. Gravarna är övervuxna med gräs och ljung, med undantag av
några i nordöstra utkanten. Dessa har befriats från torvlagret och konstruktionerna ligger
öppna. I området finns även enstaka enar och längst i söder björk, tall och ek. Genom att
stigar och äldre brukningsvägar löper genom området har flera högar och stensättningar tagit
skada.
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En arkeologisk utgrävning genomfördes av ett tiotal högar år 1873. Gravarna innehöll ett
kärnröse av sten som täckte en urna med brända ben och gravgåvor, bl.a. pärlor och
benkammar. De undersökta gravarna daterades till romersk järnålder.
Området är utsatt för salta vindar vid västlig kuling och storm från havet. Närmaste tätort är
Grebbestad.

Gravfältet Lekebacken, RAÄ 35 nära Hjortsberga i Närke. Foto av Anders Kritz

Örebro län
Lekebacken (12)
Närke, Kumla socken, RAÄ 35
Objekt: Gravfält
Datering: Huvudsakligen yngre järnålder
Närmaste tätort: Kumla ( ca 5 km)
Järnåldersgravfältet Lekebacken ligger på krönet och västra sluttningen av en moränrygg strax
väster om Hjortsberga by och ingår i ett riksintresseområde. Här finns 110 gravar bestående
av över 80 stensättningar, knappt 30 högar, ett röse, en domarring och en rest sten. Dessutom
finns fossil åkermark, terrasseringar och röjningsrösen, allt inom ett ca 110 x 200 meter stort
område. I anslutning till gravfältet finns också tre husgrunder av sentida karaktär.
Fornlämningsområdet är ett fornvårdsobjekt och används som hagmark. Här växer enar och
björkar.
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Röset som ligger på krönet är ett av Närkes största, 17 meter i diameter och 1.7 meter högt.
Högarna är upp till 12 meter i diameter och upp till 1,5 meter höga. De rundade
stensättningarna är med några undantag upp till 8 meter i diameter och upp till 0,4 meter
höga. Samtliga är övertorvade, med enstaka stenar synliga i ytan. En del gravar, både högar
och stensättningar har mittstenar. En del har mittgropar. De fossila åkrarna består bl.a. av
terrasser och avlånga odlingsytor, parceller. Huvuddelen av gravfältet tillhör yngre järnåldern,
men äldre inslag finns troligen också. Inga arkeologiska undersökningar är gjorda.
Avståndet till närmaste tätort, Kumla, är 5 km och närmaste flygplats är i Örebro ca 15 km
bort.

Riseberga (13)
Närke, Edsberg socken, RAÄ 30
Objekt: Klosterruiner
Datering: Medeltid
Närmaste tätort: Fjugesta (ca 5 km)
Den medeltida klosterruinen Riseberga ligger ca 1.5 mil sydväst om Örebro, på sluttningen av
en nord-sydlig höjdrygg, en drumlin. Området, ca 60 x 80 meter, vårdas som en park med
gräsmattor och enstaka lövträd.
Ruinen har ursprungligen varit ett nunnekloster för Cisterciensorden och grundades omkring
år 1200 under Sverker den II:s regeringstid. Av ruinen finns idag kvar en gavel från
klosterkyrkan som ursprungligen varit en treskeppig byggnad, troligen en hallkyrka.
Därutöver finns upp till en meter höga grundmurar för klosterbyggnaden. Härifrån togs sten
till byggandet av Edsberga kyrka. Hela Edsbergs socken låg troligen mycket tidigt under
klostret, vilket fungerade som administrativt centrum för ett stort förvaltningsområde, och
åtminstone från år 1306 hade klostret domsrätt. Förpliktelserna mot omgivningen innebar bl.a.
att konventet hade att sörja för själavården inom socknen och erhöll sockentieonden i
ersättning. För utövandet av gudstjänster använde man sig av särskilda präster, kaplaner,
medan nunnorna (abedissa, nunnor och leksystrar) inom cistercienserorden levde och verkade
helt innanför de slutna klostermurarna. Så har troligen varit fallet i Riseberga.
1546 utsattes klostret för en förödande vådeld som lade byggnaderna i ruiner.
Smärre undersökningar, bl.a. för att lokalisera murar och fastställa olika byggnadsdetaljer har
genomförts vid några olika tillfällen från 1830-talet och framåt.
Närmaste tätort är Fjugesta ca 5 km bort. Avstånd till flygplats i Örebro är ca 15 km.
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Riseberga kloster i Närke (RAÄ 30). Foto av Anders Kritz.

Örebro stad (14)
Närke, (Almby socken), RAÄ 19
Objekt: Gravfält
Datering: Yngre järnålder
Närmaste tätort: Örebro stad (inom stadsplan)
Gravfältet ligger på krönet av en öst-västlig moränrygg direkt intill högskolan i Örebro. Det
är från yngre järnåldern och består av 160 gravar inom ett 130 x 220 meter stort område. På
platsen växer gles blandskog bestående av tall och björk. Gravfältet är idag ett
fornvårdsobjekt. Drygt 60 högar och nästan 100 stensättningar finns. Stensättningarna är
övertorvade med enstaka stenar synliga. Även kantkedja och mittstenar är synliga på några
gravar. Medan högarna vanligen är mellan 5 och 10 meter i diameter och upp till 1,4 meter
höga, är stensättningarna mellan 2,5-9 m i diameter och upp till 0,3 m höga. Ett undantag
utgör en stensättning som är hela 18 meter i diameter och 0,6 meter hög. Ursprungligen
fortsatte gravfältet ut i tidigare jordbruksmark i öster, varvid några gravar odlades över. Andra
gravar har skadats i kanterna genom vägdragningar och schaktarbeten.
Några gravar undersöktes 1890 och man hittade då vapen- och ryttargravar, varav en möjligen
var en båtbegravning. Det äldsta daterade föremålet från gravarna var ett fågelformat
bronsspänne från 700-talet e. Kr. Ytterligare exploateringar av gravfältet är inte aktuella.
Gravfältet ligger inom stadsområdet i Örebro och dess flygplats ligger ca 15 km bort.
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Gravfältet RAÄ 19 intill högskolan i Örebro. Foto av Anders Kritz

Södermanlands län
Fagerhult (15)
Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, RAÄ 112, 131
Objekt: Boplats- och gravkomplex
Datering: Bronsålder-järnålder
Närmaste tätort: Vagnhärad, Trosa
Bronsåldersboplatsen vid Fagerhult ligger på en åkerholme nordväst om Fagerhults gård.
Direkt intill boplatsen finns en moränhöjd med berg i dagen med bl.a. ett mäktigt gravröse
från samma tid. Spåren av boplatsen utgörs bl.a. av nio skärvstenshögar, uppbyggda av
skörbränd sten och upp till 16 meter i diameter. Gravröset på höjden är över 20 meter i
diameter. Ett tiotal runda stensättningar finns också och skiljer ut sig genom att de dels är
små, endast 2-3 meter i diameter, och dels att de inte har någon synlig fyllning. De är endast
markerade av en stenkrets.
I trakten omkring Fagerhult finns också flera gravfält från yngre järnåldern, varav en del är
överodlade. Här finns också Trosa landsförsamlings kyrka från 1200-talet där Trosa stad låg
under medeltiden. Området vid Fagerhult, som anses viktigt att bevara, ingår i ett av Trosa
kommun planerat naturreservat.
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Tumbo (16)
Södermanland, Tumbo socken, RAÄ 48
Objekt: Gravfält
Datering: Järnålder
Närmaste tätort: Torshälla, Eskilstuna
Gravfältet vid Tumbo ligger på en långsträckt ås på ömse sidor om riksvägen mellan Västerås
och Eskilstuna. Omgivningen runt gravfältet utgörs av ett småskaligt kulturlandskap.
Gravfältet består av ca 350 högar, upp till 20 meter i diameter, och drygt 120 stensättningar
samt ca 25 resta stenar. I västra delen av gravfältet är högarna flacka, medan de i mellersta
och östra delen är mer välvda. I trakten finns gravar och bebyggelselägen från bronsålder och
framåt, liksom hålvägssystem, fornborgar och runstenar. Tumbo kyrka, byggd på 1100-talet,
är en välbevarad romansk byggnad där en medeltida tingsplats funnits och med ett
sockencentrum från 1600-talet och framåt. Hela området kan betecknas som ett lokalt centrum
under järnålder och medeltid vid viktiga kommunikationsleder mot områden norr om
Mälaren. Det anses som särskilt skyddsvärt med kulturmiljövärden av riksintresse.
Genom närheten till riksvägen mot Västerås är gravfältet vid Tumbo utsatt för föroreningar
från trafiken. Närmaste tätorter är Torshälla och Eskilstuna.

Uppsala län

Vånsjöåsen (17)
Up, Torstuna socken, RAÄ 101
Objekt: Gravfält
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Enköping
Gravfältet är vackert beläget på krönet av en rullstensås mellan två dalgångar, ca en mil norr
om Enköping. Utsikten från krönet är magnifik mot det omgivande mer flacka landskapet.
Fornlämningsområdet, 85 x 170 meter stort, används idag som hagmark, bevuxen med
enstaka barr- och lövträd samt enbuskar. Det sandiga markunderlaget är gynnsamt för
djurarter som fjärilar och vildbin, och här finns också länets kanske största population av
backsippa. Den artrika vegetationen visar att området länge använts som torräng och
hagmark. Äldre torpgrunder finns också kvar utanför fornlämningsområdet.
På gravfältet finns ca 50 gravar från järnåldern och en älvkvarnsförekomst (skålgropar) från
bronsåldern. Gravarna består av övertorvade runda, kvadratiska, rektangulära och möjligen
tresidiga stensättningar, i allmänhet omkring 0,2-0,3 meter höga. Några har klotstenar eller en
rest sten i mitten. Skålgroparna var inhuggna i ett stenblock på västra delen av gravfältet.
Tidigare skador på gravfältet ska enligt uppgift ha ägt rum i samband med en militär manöver
1905, då flera resta stenar togs bort. Inga andra skador är kända och området ska bevaras för
framtiden. Gravfältet omges på båda sidor av Vånsjöåsens naturreservat.
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Uppsala högar i Gamla Uppsala (RAÄ 123). Foto av Riksantikvariämbetet.

Gamla Uppsala (18)
Gamla Uppsala, RAÄ 123.
Objekt: Gravfält och boplats
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Uppsala
Gravfältet vid Gamla Uppsala kyrkby är ett av Upplands största gravfält från yngre järnålder.
I gravfältet ingår de tre stora s.k. kungshögarna, belägna på krönet av Uppsalaåsen. De övriga
gravarna ligger på sluttningarna på rullstensåsen. Området, idag vårdad hagmark, är bevuxet
med enstaka glest stående lövträd. På platsen finns också flera hålvägar, husterrasser och
Gamla Uppsala kyrka, liksom ett museum, Gamla Uppsala historiskt centrum.
På gravfältet, ca 70 x 150 meter stort, finns ca 215 gravar; ca 150 högar, knappt 40
stensättningar och 20 resta stenar. Några av högarna ligger intill en av storhögarna på
kammen av åsen. De har skador av stigar och gamla grustäkter. Även de stensättningar som
ligger i kanterna av åsen har ibland yt- och kantskador. Två av kungshögarna undersöktes
under 1800-talet och några av de mindre högarna redan på 1680-talet av Olof Rudbeck d.ä.
Från 1800-talet och framåt har platsen varit ett omtyckt utflyktsmål för turister, med en viss
nötning av fornlämningarna som följd. Framtida utgrävningar av gravfältet är inte planerade
och området utgör ett riksintresse.
De utgrävda kungshögarna, Väst- och Östhögen, innehöll brandgravar. Fynden var eldskadade
men har ursprungligen varit av hög hantverkskvalitet. Bleck, bl.a. till en hjälm, hittades av
metallerna guld, silver och brons. Kamfragment och spelbrickor av ben eller horn och av
värme och eld smälta klumpar av glas, t.ex. från bägare, var andra fynd. Bland de brända
benen låg benfragment av en duvhök, säkerligen en dresserad jaktfågel. Fynden ger en
datering av gravarna till 500-talet. Senare undersökningar har berört terrasser i närheten av
kyrkan, och man har kunnat konstatera att där funnits hallbyggnader. I den nuvarande kyrkan
finns rester av en ursprunglig kyrkobyggnad, byggd 1164 och Sveriges första ärkebiskopssäte
under ca 100 år. Mycket talar för att det kan finnas en ännu äldre kyrka på platsen, från 1000-
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talet. Hela området räknas som en central plats för svearna med kungshögarna,
hallbyggnaderna och den tidiga religiösa anknytningen.
Gravfältet ligger nära både E4: an och en större lokal väg. Närmaste tätort är Uppsala, och ett
flygfält ligger inom några km från gravfältet.

Sikhjälma (19)
Up, Hållnäs socken, RAÄ 128.
Objekt: Gravfält
Datering: Järnålder
Närmaste tätort: Karlholm
Gravfältet på halvön Hållnäs ligger på en låg bergklack nära byn Sikhjälma i norra Uppland.
Avståndet till Östersjökusten är ca 2 km . Utanför ligger Lövstabukten, ett blåsigt och i äldre
tider fruktat sjöområde. Eftersom kusten saknar en skyddande skärgård och ofta är utsatt för
väder och vind, är socknens norra del beväxt av lågt krypande barrskog. Själva
gravfältsområdet består av hagmark och ligger på låg höjd över havet – trakten var under
yngre järnålder ett skärgårdslandskap som först mellan 1000-1200-talet bildade en
sammanhängande markyta, dock med många mossar, mindre sjöar och våtmarker. Landskapet
är flackt och ett stort inslag av morän finns i hela trakten.
Fornlämningsområdet, 125 x 20 m stort, innehåller ca 50 gravar. Alla är stensättningar med
rund, kvadratisk eller rektangulär form. Mitt på gravfältet ligger en skeppssättning. Gravarna
är obetydligt övertorvade och kantkedjorna syns i allmänhet tydligt. Gravfältet ligger vid en
mindre väg och har aldrig undersökts. I närheten finns spår av ålderdomliga betes- och
slåttermarker, liksom gamla fägator. Mot söder ligger de av arkeologer och kulturgeografer
undersökta Lingnåre- och Barknårekomplexen. De betraktas som reliktområden med ett
bevarat ålderdomligt kulturlandskap. Området kan vara utsatt för luftburna föroreningar från
Östersjön, Skutskär och Karlholms bruk.

Jämtlands län
Vikarsjön (20)
Härjedalen, Hede socken, RAÄ 163
Objekt: Gravgrupp
Datering: Troligen järnåldern
Närmaste tätort: Sveg
Tre s.k. insjögravar i form av runda stensättningar ligger på en låg strandås av morän intill
Vikarsjön. På platsen växer mindre barrträd, ljung, lava och kråkbär.
Stensättningarna är omkring fyra meter i diameter och upp till 0,4 meter höga. I alla tre finns
gropar. Enligt muntliga uppgifter har det funnits flera gravar på platsen och de har i folkmun
kallats för krigargravar. Gravarna är typiska skogsgravar och brukar främst räknas till
järnåldern. De ligger ofta i anslutning till fångstboplatser, och längs Vikarsjön och
angränsande sjöar nedströms i Ljusnan finns ett stort antal stenåldersboplatser bevarade på
stränderna. Ett mindre flygfält, Hede flygplats, ligger i närheten. Närmaste tätort är Sveg.
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Ljungdalen (21)
Härjedalen, Storsjö socken, RAÄ 74
Objekt: Två högar
Datering: Järnålder
Närmaste tätort: Svenstavik
Inom ett sommarstugeområde vid byn Ljungdalen ligger två gravhögar på en flack sandrygg.
Marken används som hagmark och vegetationen är gles fjällbjörkskog.
Högarna är ca 10 meter i diameter och ungefär en meter höga. Båda karakteriseras av att de
har runtgående kantrännor med bryggor över. De har också gropar i mitten och på den ena är
en stig intrampad i kantrännan. På högarna växer några en-, tall och lövskott. Ingen av dem är
undersökt, troligen tillhör de yngre järnålder. Högarnas läge antyder att det ursprungligen
funnits en fast förhistorisk bebyggelse här, men den nuvarande byn är anlagd först på 1600talet. I närheten av gravarna ligger hembygdsgården som är en av de äldsta stående
byggnaderna i Ljungdalen, troligen från tidigt 1700-tal. Närmaste tätort är Svenstavik.

Västernorrlands län
Tuna (22)
Medelpad, Tuna socken, RAÄ 7.
Objekt: Boplats- och gravkomplex
Datering: Järnåldern
Närmaste tätort: Matfors (5 km), Sundsvall (2 mil)
Gårdskomplexet i Tuna är från järnåldern och ligger relativt högt i ett väl synligt läge på en
SV-sluttning ned mot sjön Marmen. Både gravar och husterrasser finns och komplexet är ett
av de bästa exemplen på en fullständig större järnåldersgård i Medelpad. På platsen som är
vårdad och skyltad växer blandskog.
Fornlämningsområdet, ca 100 x 230 meter stort, består av knappt 30 gravar och fem
husgrundsterrasser samt stensträngar. Den övervägande delen gravar består av mindre högar,
av vilka några är stensättningsliknande. En storhög finns också, ca 25 meter i diameter och
2,5-3 meter hög. Av det fåtal stensättningar som finns är tre runda och två kvadratiska, varav
en mäter 9 x 9 meter och ligger centralt på gravfältet. Den andra ligger på en husgrundsterrass
och bör därför vara yngre än denna. Husterrasserna är mellan 23 och 26 meter långa och ca 7
meter breda. Längs terrassernas västra långsida finns enkla rader av block eller stora stenar. I
närheten finns spår av tidigare röjda och odlade ytor, stensträngar och röjningsrösen. Utifrån
formerna på gravarna har gården troligen existerat under en lång tid, kanske från äldre
järnålder. Att gårdskomplexet i sin helhet bevarats i detta övergivna skick talar för att det
funnits ett kontinuitetsbrott i markens utnyttjande.
Flera stora industrier och tätorter finns inom ett par mils radie.
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Gravfältet Tuna i Medelpad (RAÄ 7). Foto av länsstyrelsen Västernorrland.

Arnäsbacken (23)
Ångermanland, Örnsköldsvik, RAÄ 1, 2
Objekt: Gravfält och bytomt
Datering: Järnålder till medeltid
Närmaste tätort: Örnsköldsvik
Gravfältskomplexet och bytomten Arnäsbacken ligger på en längsträckt moränrygg ca 500
meter NV om Arnäs kyrka. Åsen är rik på block och berget går i dagen. Björk, gran och tall
växer på fornlämningsområdet.
På gravfältet, ca 100 x 150 meter stort, finns 10 högar, några stensättningar och fyra terrasser.
Gravarna har i allmänhet en grop i mitten och stenar synliga i ytan. Några har kantränna. En
stensättning är delvis arkeologiskt undersökt och restaurerad.
På bytomten, 50 x 130 m stor, finns 12 husgrunder och några större gropar. I nio av husen
finns rester av spismurar, och sex har vallar längs med husens tänkta väggar. Ett av husen är
ett grophus. Fem av husgrunderna är delvis undersökta, och tre är totalundersökta vid
utgrävningar under slutet av 1980- och början av1990-talet. Under och vid sidan av grunderna
hittade man en boplats med stolphål, rännor och gropar, bl.a. från ett flertal treskeppiga hus.
Fynden bestod av keramik, järn- och bronsföremål, pärlor, ben och slagg. Boplatsen daterades
till mellan 600 och 900 e Kr, medan husgrunderna på bytomten beräknas tillhöra tiden mellan
900 och 1400-tal.
Närmaste tätort är Örnsköldsvik med industrier.
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Arnäsbacken i Ångermanland (RAÄ 1,2). Foto av länsstyrelsen Västernorrland.

Norrbotten
Arjeplog (24)
Lappland, Arjeplog socken, RAÄ 2295-2300, 2327-2330
Objekt: Boplatsområde
Datering: Förhistorisk och historisk tid
Närmaste tätort: Arjeplog
Det utvalda området omfattar 1 km2 där spår av boplatser finns i form av stora härdar. De
ligger i kuperad moränmark i barrskog. Inom området finns också flera mindre tjärnar och
bäckar. Härdarna, 10 st, är huvudsakligen ovala, omkring en meter breda och mellan en och
en och en halv meter långa. Alla har synliga kantstenar. Genom sondning i härdarna har man
kunnat se att det förutom den sedvanliga härdfyllningen också funnits rödfärgad jord.
Härdar är den vanligaste fornlämningstypen i fjäll- och skogsområdet i Norrlands inland. De
kan ha vitt skilda dateringar men räknas vanligen tillhöra järnåldern och framåt. I många fall
har härdarna legat inne i kåtor som kan ha varit uppbyggda av torv eller näver alternativt
tältduk. Vid tidigare arkeologiska undersökningar i denna typ av boplatsområden har man
bl.a. hittat metallfynd, oftast knivar, eldstål, metallbläck och tenar. De har då normalt legat i
kåtorna direkt intill härdens kantstenar eller inom boytan, dvs. upp till 2 meter från härden.
Inget exploateringshot föreligger för området som är ett karakteristiskt utsnitt av fjäll- och
skogsvärldens boplatsmiljöer.
Närmaste tätort är Arjeplog, ca 2 mil sydöst om det utvalda området.
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Vuollerim (25)
Lappland, Jokkmokks socken, RAÄ 1292
Objekt: Boplats
Datering: Stenålder
Närmaste tätort: Vuollerim
Boplatsen Vuollerim ligger mellan Stora och Lilla Luleälven ca 800 meter öster om deras
sammanflöde. Inom området, 500 x 300 meter stort, finns bl.a. i markytan synliga spår av fyra
hus och flera fångstgropar. Den barrskogsbevuxna terrängen är flack eller lätt kuperad och
jordarten består av postglaciala grovsediment, dvs. grus, sand och grov/finmo. Husen i
Vuollerim avtecknar sig som grunda, ovala fördjupningar i markytan, 5-6 meter breda och 1112,5 meter långa, omgivna av låga vallar. De senare har vid ett hus visat sig innehålla jord,
skärvstenar och boplatsavfall. Utanför husen finns också mindre anläggningar, t.ex. härdar,
kokgropar och förrådsgropar. Provtagningar i området vid ett av husen visar att boplatsens
ålder ligger mellan 4772-2207 f. Kr., dvs från sen mesolitisk till tidig neolitisk tid.
Platsen är delundersökt, bl.a är ett av de större husen utgrävt. Huset hade ett nedsänkt golv
och var 51m2 . Rödockra låg både i huset och i gropar runt om. Inga metallföremål hittades,
däremot matavfall i form av brända och obrända ben. Benen som fanns ca 0,25 m under
nuvarande markyta är huvudsakligen från älg men också från bäver, skogsfågel och fisk.
Jagandet av de större djuren kan man sätta i samband med det system av fångstgropar som
ligger nära boplatsen och åtminstone delvis är samtida.
Vuollerim är unikt med tanke på sin karaktär, sitt ostörda läge, sin ålder och bevarandegrad.
Platsen har heller inte blivit störd av senare bosättning. Närmaste tätort är Vuollerims
samhälle ca 2 km söderut där också ett besökscenter, Vuollerim 6000, finns.

Utgrävt hus i Vuollerim. Foto Riksantikvarieämbetet.
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Provtagningar år 2006
Innan provtagning eller deponering av metallprover för korrosionsförsök kan genomföras,
måste tillstånd begäras och erhållas skriftligt hos respektive länsstyrelse. Nedanstående
beskrivning är ett förslag på hur provtagning och deponering kan äga rum.

Inom varje utvalt fornlämningsområde väljer respektive arbetsgrupp från länsstyrelsen och
projektgruppen ut 2-3 provtagningsrutor som bör vara omkring 5 x 5 m2. Rutorna väljs på ett
sådant sätt, att det skall vara mycket liten sannolikhet för att det kan finns arkeologiska fynd
inom dessa. Rutorna ritas in på en karta över fornlämningsområdet. Om så erfordras, märks de
även ut i terrängen på ett diskret sätt. Det är viktigt att man vid de återkommande
provtagningstillfällena håller sig till samma rutor för att få så jämförbara prover som möjligt.
Val av provtagningsmetod
Det finns två förslag på hur själva provtagningen skall gå till. Vilken metod man än väljer bör
samma teknik fortsättningsvis användas vid de återkommande provtagningarna.
1) Den metod som de flesta länsstyrelser föreslagit, är att man inom varje utvald ruta gräver
en grop. Fördelen med denna metod är att eventuella skador på fornfynd undviks. Dessutom
undviker man att olika podsolhorisonter blandas, eftersom deras kemiska och fysikaliska
egenskaper kan skilja sig avsevärt. Metoden lämpar sig också bättre vid deponering av
metallprover (se nästa avsnitt). Vid provtagningen noteras djupet, och gropens profil
dokumenteras. Uppgrävd jord läggs tillbaka efter provtagningen i omvänd ordning mot hur
den grävdes upp. Provtagningsplatsen märks ut på karta och eventuellt även i terrängen.
Jordprovet bör i torrt tillstånd väga ca 200-300 gram.
2) Den metod som IVL och projektets geolog förespråkar, är att man använder en rörborr med
en diameter på ca 3 cm. Borren skall vara öppningsbar så att man efter provtagning ser de
olika jordlagren. Den fraktion som väljs tillvaratas. Provtagningsdjupet noteras. Den
begränsade volymen från varje upptag gör att man från varje utvald ruta måste ta 5-10 prover
för att erhålla den för analyserna nödvändiga jordmängden. Denna metod är svår att använda
i mark med mycket stenar och/eller rötter. Det finns också en viss risk att fornfynd kan
skadas.
Alla jordprover skall förvaras i tillslutna plastpåsar.
I samband med provtagning inom fornlämningsområdet skall deltagarna fylla i en detaljerad
blankett (se Appendix 4). Det är viktigt att blanketten fylls i tillsammans av länsstyrelsens och
projektgruppens medarbetare. I efterhand erhålls interpolerade nedfallsdata för området från
IVL och SMHI.
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Deponering av metallprover
Under hösten 2005 diskuterades möjligheten att i samband med provtagningen även deponera
några provplåtar. Detta har således bara diskuterats med de senast besökta länsstyrelserna.
Deponering av metallprover är betydelsefull genom att man mer explicit kan fastställa
markens korrosiva egenskaper. Av praktiska och ekonomiska skäl måste emellertid
deponeringen begränsas. Under förutsättning att tillstånd för deponering beviljas av respektive
länsstyrelse, föreslår vi att man väljer följande fyra fornlämningsområden: Västra Karaby i
Skåne, Greby i Bohuslän, Sikhjälma i Norra Uppland, och Vuollerim i Lappland. De material
som är tänkta att deponeras är provplåtar av kolstål och koppar. Koppar är en väldefinierad
metall som här får representera brons, vars sammansättning hos arkeologiska artefakter
varierar inom vida gränser (se t.ex. Konserveringstekniska Studier vol. 10, RAÄ 1996).
Provplåtar med måtten 10 x 10 cm (tjocklek 3 mm för kolstål, 1 mm för koppar) införskaffas
från Korrosionsinstitutet. Före deponering märks de genom hålborrning enligt ett specifikt
mönster, och vägs. Två eller tre provplåtar av varje slag deponeras i en grävd grop, d.v.s. man
arbetar med trippelprov för att få god noggrannhet. Tillvägagångssättet är att man skjuter in
proven vertikalt i den opåverkade jorden, på ett djup som motsvarar en hypotetisk nivå för
tänkbara fornfynd. Det är nödvändigt att på detta sätt deponera provbitar i tre olika gropar
inom fornlämningsområdet. Upptagningen efter 8, 16 respektive 24 år kan på så sätt
genomföras utan att andra provbitar påverkas. Det totala antalet enligt denna plan blir i varje
fornlämningsområde nio koppar- och nio kolstålsplåtar. För fyra områden åtgår således 36
provplåtar av varje sort. De upptagna metallproverna skall vägas efter det att man avlägsnat
korrosionsprodukterna. Dessa analyseras, och metallytan fotograferas. Korrosionssammansättningen fastställs, och en uppskattning av korrosionshastigheten kan göras med
hjälp av viktsförlusten.
Eftersom fornlämningar kan vara utsatta för plundring efter sökning med metalldetektor, kan
det vara lämpligt att intill varje aktuell plats sätta upp ett anslag, där man påpekar att ett
korrosionsförsök med metallbitar utan värde pågår.
Analyser och redovisning
Analyserna av jordprover innefattar geologiska, kemiska och fysikaliska data, jordprovets
surhetsgrad och dess saltinnehåll. Metoderna beskrivs i Appendix 3. Resultatet av analyserna
kommer att jämföras med externt erhållna kemiska data gällande bl.a. surt nedfall och
redovisas företrädesvis i form av tabeller och diagram. Uppgifter angående arkeologi, geologi
och andra miljödata kommer att sifferkodas och bearbetas statistiskt. Efter första
provtagningstillfället, sommaren 2006, har vi data endast för detta år, men kan komplettera
med nedfallsdata åtminstone 10 år bakåt i tiden från IVL/SMHI. Det ger en tydligare trend för
deponeringen av försurande ämnen på de olika fornlämningsområdena. De sammantagna
resultaten kommer att redovisas i en rapport.
Enligt målet ska de 25 utvalda fornlämningsområdena inspekteras och jordprover tas
förslagsvis vart 4:e år med början år 2006. Även om markkemin inte förändras så mycket på
fyra år, är detta intervall strategiskt viktigt för projektets kontinuitet med tanke på eventuell
personalomsättning. Förflyttningen av delar av Riksantikvarieämbetet till Gotland kan
medföra att extra rutiner måste införas för att säkerställa fortlevnaden av det aktuella
miljömålsprogrammet. Förhoppningsvis kan arbetet övervakas via RAÄ även i fortsättningen.

Projektet vill tacka alla deltagande länsstyrelser, som visat stort intresse och engagemang för
detta miljömålsprojekt. Vi önskar även tacka Institutet för Vatten- och Luftvård (IVL) i
Göteborg, främst Olle Westling, för givande diskussioner och rådgivning i geologiska frågor.
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Appendix 1
Kontaktpersoner på länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Skåne Län
Kontaktperson: Länsantikvarie Thomas Romberg, bitr. länsantikvarie Anders Wihlborg
Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Tel 040 – 25 20 00 (vx); direkt 25 22 77, anders.wihlborg@m.lst.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Kontaktpersoner: Bitr. länsantikvarie Lars Jacobzon, Ekelundsgatan 1, 403 40 Göteborg
Tel.: 031 – 60 50 00 (vx); 0501 – 60 53 91; 0701-80 53 91
lars.jacobzon@0.lst.se, Susanne Axelsson, 031-60 52 88. susanne.axelsson@o.lst.se
Bo Åkerström, 462 82 Vänersborg, 0521-60 55 93; bo.akerstrom@o.lst.se
Länsstyrelsen i Jönköpings Län
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Tomas Areslätt, Hamngatan 4, 551 86 Jönköping.
Tel.: 036 – 39 50 00 (vx); tomas.areslatt@f-lst.se
Anders Wallander, Anna Westerlund (Lst), Tobias Haag (miljöövervakning); Fredrik Engman (Länsmuseet).
Länsstyrelsen i Örebro Län
Kontaktperson: Arkeolog Anders Kritz
Stortorget 22, 701 86 Örebro Tel.: 019 – 19 30 00 (vx); direkt 19 38 73. anders.kritz@t.lst.se
Länsstyrelsen i Södermanlands Län
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Agneta Åkerlund, Eva Fransson, Stora Torget, 611 86 Nyköping.
Tel. 0155 – 26 40 00 /vx). agneta.akerlund@d.lst.se
Länsstyrelsen i Uppsala Län
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Lars Wilson, Kia Niklasson Bonander
Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala
Tel.: 018 – 19 50 00 /vx; direkt (Kia) 19 53 26. kia.nicklasson@c.lst.se
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Jonas Walker, Elin Mattsson-Tano, Katarina Zeipel. Pumpbacksgatan 19, 871
86 Härnösand. Tel. 0611 – 34 90 00 (vx). Jonas.walker@y.lst.se
Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Lillian Rathje, Ewa Ljungdal, Björn Oskarsson. Köpmangatan 21, 831 86
Östersund. Tel. 063 – 14 60 00 (vx); lillian.rathje@z.lst.se
Norrbottens Län
Kontaktperson: Länsantikvarie Britta Wennström, Gunilla Edbom,
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå. Tel: 0920-96135, gunilla.edbom@bd.lst.se
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Appendix 2
Förslag på insamling av information i samband med provtagning
Fornlämningsområdet
Namn, fornlämningsnummer, lokal, socken, landskap, län
Ev. koordinater, höjd över havet
Datum för provtagningen
Deltagare vid provtagningen: länsstyrelse/länsmuseum (med tel.nr), från projektgrupp
Väderlek vid provtagningstillfället
Provtagningsmetod
För eventuell metalldeponering antal brickor, vikt och märkning
Arkeologi
Typ av fornlämning
Datering
Kortfattad beskrivning av området
Tänkbara fyndmaterial (från ev. tidigare undersökningar e.d.).
Djup för ev. fynd
Övriga data av betydelse
Topografi och terräng
Berg, höjd, ås, åsrygg, sluttning, dal, plan mark e.d.
Eventuella vattendrag i närheten
Landsbygd eller bebyggt område. Närbelägna tätorter
Fornlämningsområdets belägenhet:
Granskog, tallskog, ekskog, annan lövskog, blandskog, buskar, ris, sly, äng, hagmark, åker
Avstånd till närmaste skogsbryn – väderstreck
Nuvarande markanvändning, t.ex. betesmark, åker, skog
Tidigare markanvändning
Vegetation
Geologi och jordartsbeskrivning
Eventuell berggrund
Jordart/jordmån (klapper, grus, sand, mo, lera, morän, gyttja, antropogen jord, kalkhaltig jord, torv, sumpmark,
brunjord, podsol, tunn jord på berg)
Jordtyp noteras i samband med provtagningen samt eventuell antropogen påverkan.
Miljöpåverkan
Lokal föroreningskälla, t.ex. större väg, vägsaltning, industri, tättbebyggt samhälle, flygplats, annat
Avstånd till föroreningskälla och uppskattad grad av deras eventuella miljöpåverkan
Miljöpåverkan från större jordbruk eller skogsbruk i närheten
Spridning av konstgödsel eller naturlig gödsel
Närhet till hav
Miljödata från IVL, SMHI, Län eller kommuner
Årsmedeltemperatur och årsnederbörd
Nedfallsdata för försurande ämnen.
Data för den kritiska belastningsgränsen (om sådana finns)
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Appendix 3
Analys av jordproverna, analysprotokoll
Det mesta av analysarbetet kan utföras vid RAÄ:s Antikvarisk-Tekniska Avdelning. Metodiken följer i stort sett
de anvisningar som lämnades till projekten ”Fynd och Miljö” samt EU-projektet rörande nedbrytning av
arkeologiskt benmaterial i jord (se Litteraturförteckningen).
För varje jordprov noteras provnummer, fornlämningsområde, provtagningsruta, provtagningssätt (grävning eller
rörborr), provdjup, samt detaljer för hur provtagningsplatsen märkts ut. Speciella iakttagelser dokumenteras
(förekomst av stenar, rötter, sot, tegelbitar e.d.).

Jordprover
Geologiska och (huvudsakligen) fysikaliska undersökningar
Jordprovet torkas några timmar vid ca 30 oC och vägs därefter. En försiktig torkning är viktig för jordprover
som innehåller mycket organiskt material. Ca. 1/5 (40-50 g) reserveras för kvartärgeologisk klassning. De halter
som sedan bestäms, anges vanligen i viktsprocent eller ppm (parts per million) av jordens torrvikt.
Återstoden av det som torkats vid 30 oC siktas, och endast korn med en diameter < 2 mm används för de fortsatta
kemiska analyserna. (Det är inte nödvändigt att ta fram en fullständig s.k. siktkurva). Återstående jordprov
sparas för ev. kommande behov i framtiden.
En liten mängd av den torkade och siktade jorden (kornstorlek < 2 mm, ca. 25 g) värms till 105 oC för
bestämning av fukthalten (massprocent; wt%). Värdet kan underlätta tolkningen av de efterföljande analyserna,
t.ex. om övriga analysvärden visar anomala resultat.
Efter fortsatt upphettning av ovanstående prov till 500 oC under 6 timmar bestäms askhalten (”mass loss on
ignition” i wt%). Viktsminskningen ger en uppskattning av halten organiskt material i provet.
Lakningar
Lakning med destillerat vatten
20.0 gram jord från provet vägs upp (i fortsättningen avses alltid torkad jord med en kornstorlek < 2 mm) och
hälls i en 200 ml plastburk med skruvlock. Destillerat vatten fylls på, ca 70 ml. Flaskan placera på ett skakbord i
en timme, varefter den lyfts av och sanden får sjunka till botten. 10-20 ml dest. vatten används för att tvätta
mineralkornen. (Om jordprovet är mycket finkornigt, t.ex. som i lera, måste man ibland även centrifugera).
Lösningen hälls i en 100 ml mätkolv och fylls på med destillerat vatten till märket. Lösningen ska vila i minst 10
timmar innan den används.
Lakning med ammoniumacetatlösning
En 1-molar lösning tillverkas av 5.00 liter dest. vatten och 385 g ammoniumacetat. Lösningen buffras med
ammoniak eller ättiksyra till pH = 7.00. (Jfr nedan!). 20.0 gram jord vägs upp från jordprovet och hälls i en 200
ml plastburk med skruvlock. Ca 70 ml av ammoniumacetatlösningen fylls på, i fortsättningen kallad AAL.
Flaskan placeras på ett skakbord en timme, varefter den lyfts av och sanden får sjunka till botten. Filtrera och
använd 10-20 ml AAL för att tvätta mineralkornen. (Eventuellt behövs även centrifugering). Lösningen hälls i en
100 ml mätkolv och fylls på med AAL till märket. Kolven förvaras i kylskåp i minst 10 timmar innan den
används.
Lakning med kaliumkloridlösning
En lösning av 1 M KCl(aq) görs genom att lösa en mol kaliumklorid (74.55 g) i 1000 ml dest. vatten. 25.0 g
torr jord hälls i en 200 ml plastburk med skruvlock och ca 70 ml KCl(aq) fylls på. Flaskan skakas en timme i
skakmaskinen. (Om jordprovet är mycket finkornigt, t.ex. som i lera, måste man ibland även centrifugera
lösningen vid ca 4000 rpm). Provet filtreras och tvättas med 10-20 ml av KCl-lösningen. Därfter hälls det ned i
en 100 ml mätkolv upp till märket med KCl(aq).
Uppslamning 1:10 i vatten
10.0 g torr jord skakas med 100 ml destillerat vatten i en 200 ml flaska. Uppslamningen behöver sällan filtreras.
Den används för att senare mäta konduktiviteten.
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Analyser baserade på ovanstående lösningar
Analyser inriktade på provets surhetsgrad
pH-värdet pH(aq) i den vattenlakade lösningen mäts med en glaselektrod, i den övre, klara delen av lösningen.
Två buffertlösningar används vid kalibrering av apparaturen, t.ex. pH = 4.00 och pH = 7.00. Även pH-värdet hos
den KCl-lakade fraktionen mäts. Mätvärdet kallas ”pH(KCl)”.
Den utbytbara aciditeten bestäms med den KCl-lakade lösningen.
För denna analys behövs ytterligare fyra lösningar:
1) 0.0200 M NaOH, nytillverkat från en ampull och destillerat vatten.
2) 0.0200 M HCl(aq), även denna beredd med hjälp av en saltsyraampull.
3) en 4% lösning av NaF i vatten, tillverkad genom att lösa 40.0 g NaF i 1000 ml destillerat vatten.
4) en 1% lösning av fenolftalein i etanol som syra-bas-indikator.
50 ml av KCl-lösningen (vilket motsvarar 12.5 g torr jord) hälls i en E-kolv. Indikator tillsätts och titreras med
lösningen av 0.0200 M NaOH till purpurfärg. Avläst byrett-värde (i ml) kallas M1 vilket ger den totala halten av
H+ och Al 3+. 10 ml av den 4%-iga NaF-lösningen tillsätts vilket bildar komplexa joner av AlF63-, medan
hydroxidjonerna frigöres från den nyss bildade hydroxiden Al(OH)3(H2O)3.
Provet återtitreras med 0.0200 M HCl(aq) tills purpurfärgen försvinner. Avläst byrettvärde kallas (i ml) M2.
Detta värde motsvarar aluminiuminnehållet i provet.
Beräkningar
Den första titreringen ger M1 = 0.0200 meqv sura katjoner, från 12.5 g torr jord. Följaktligen innehåller 1 kg
(1000 g) torr jord (1000/12.5) x M1 x 0.0200 = 1.60 x M1 meqv/kg.
De utbytbara vätejonerna H+ motsvarar skillnaden mellan M1 och M2, d.v.s. (M1 – M2) x 1.60 meqv/kg.

Basmättnadsgraden
Den ammoniumacetat-lakade lösningen användes för att bestämma baskatjonerna (Na+, K+, M 2+ och Ca2+).
Analysen av katjoner (ppm) utförs externt med ICP. (I och för sig kan man utan kostnad analysera ytterligare
katjoner, t.ex. av mangan, koppar, zink o.s.v. Dessa värden är dock av ringa värde, eftersom AAL ej förmår lösa
ut dessa metalljoner lika effektivt som de ovan nämnda baskatjonerna).
Katjonutbytesförmåga och basmättnadsgrad är två centrala begrepp för markens buffrande förmåga. Värdena är
beroende av med vilken metod de har bestämts. Därför är det alltid viktigt att definiera metodiken när dessa
begrepp nämns. Här nedan används definitionerna publicerade av Ståndortskarteringen. Se Markinfo – manualen
skriven av Erik Karltun (Litteraturförteckningen).
Katjonutbytesförmågan Begreppet CEC (Cation Exchange Capacity) definieras enligt ”Ståndortskarteringen”
som summan (SBE) av extraherade baskatjoner (Na+, K+, Mg 2+ och Ca2+) och den titrerade aciditeten, här
förkortad som ACID (huvudsakligen H+ och Al3+). Således CEC = SBE + ACID. Alla halter skall vara
omvandlade till laddningsekvivalenter. För envärda joner motsvarar en mol en laddningsekvivalent, medan för
tvåvärda joner en mol motsvarar två laddningsekvivalenter o.s.v. (Skälet till att katjonerna Na+, K+, Mg 2+ och
Ca2+ buffrar mot försurning, är att när de ingår i en oxid har de förmågan att ta upp H+ när oxiden löses upp, och
lösningen blir då basisk. När de förekommer som fria katjoner i marklösningen har de ingen basverkan).
Katjonutbytesförmågan är starkt pH-beroende. Det teoretiskt mest korrekta är att utföra AAL-lakningarna med
en ammoniumacetatlösning som har samma pH som när jordproverna togs ute i naturen. Detta är dock praktiskt
ogenomförbart, eftersom nästan alla jordprover i så fall skulle komma att lakas med olika lösningar. För en
enhetligare och praktiskt genomför metodik, och för att få värden jämförbara med andra svenska
markkarteringsregister, rekommenderas därför att all lakning utförs vid pH = 7.0 (Jfr ovan beredning av
ammoniumacetatlösningen).
Basmättnaden (V i formeln nedan, tagen från Karltun - Markinfo) definieras som summan av de utbytbara
katjonernas halter, nedan kallat SBE, omräknat till laddningsekvivalenter, dividerat med den totala
katjonutbytesförmågan CEC (Cation Exchange Capacity i formeln).
SBE = [Na+] + [K+] + 2[Mg2+] + 2[Ca 2+]
CEC = SBE + [ACID]
V(%) = 100 x SBE/CEC
Ju högre andelen baskatjoner är i förhållande till de ”sura” jonerna (d.v.s. med ett högt värde på V), desto bättre
är den buffrande förmågan mot ytterliggare försurning. Det är när buffertkapaciteten har förbrukats, som pH
sjunker i marken.
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Analyser inriktade på jordprovets saltinnehåll
Konduktiviteten (i enheten μS/cm) mäts på 1:10-uppslamningen av jordprovet med en konduktometer, med
användning av en 0.0100 M lösning av KCl i destillerat vatten som standard. Metoden har utarbetats av Tor
Gunnar Vinka på Korrosionsinstitutet.
Analys av anjoner
Det vattenlakade provet används för analysen. För säkerhets skull bör provet först filtreras genom ett 0.45 μm
membranfilter. Analysen utförs externt med en jonkromatograf. Det är viktigt att provlösningen är absolut fri
från små mineralkorn. Om spädning av provet erfordras, noteras noggrant proportionen.
Vi rekommenderar analys av klorid och sulfat. Instrumentet ger anjonhalterna som Y ppm för lösningen.
Halterna omräknas sedan till ppm för den torra jorden (100/20 x Y = 5Y).
Kloridhalten kan eventuellt erhållas i eget laboratorium genom titrering med Aquamerck sats no. 11106.

Analysprotokoll
Nedanstående data skall redovisas:
Fornlämningsområde, ruta, jordprovsnummer
Provtagningsmetod, provdjup.
Geologiska och fysikaliska data
Vikt efter torkning vid 30oC
Vikten för fraktionen med korn < 2 mm.
Fukthalt i vikts%, viktsminskning (vikts%) efter inaskning
Resultat av den kvartärgeologiska klassningen
Jordprovets surhetsgrad
pH(aq), pH(KCl)
Utbytbar aciditet i mekv/kg jord: totalt (Al3+ + H+) resp. enbart för H+
Halter av baskatjonerna, basmättnadsgrad (utnyttjat externt laboratorium noteras)
Jordprovets saltinnehåll
Konduktivitet för den 1:10-lakade lösningen, uttryckt i μS/cm
Halten av anjoner (i ppm för torr jord) för klorid och sulfat
Vilket externt laboratorium har utnyttjats?
Ansvariga för analysarbetet samt slutdatum
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Appendix 4
Blankett för fornlämningsområden som skall användas som indikatorer för mätning av
miljöstatus. Fylls i år 2005 av länsstyrelserna för de föreslagna områdena.
Administrativa uppgifter
Datum:

Länsstyrelse:

Namn:

Adress:

E-mail:

Telefonnummer:

Fornlämningen
Län:

Landskap:

RAÄ nr:

Närmaste tätort:

Socken:

För kort beskrivning av fornlämningsområdet använd separat blad

Geologi/jord (sätt x vid rätt alternativ)
Jordart:

Topografiskt läge:

Markanvändning: Åker: Hagmark/äng: Barrskog:
Annat:

Lövskog:

Blandskog:

Miljöpåverkan (samråd gärna med miljöexpertis på länsstyrelsen)
Närhet till föroreningskälla (t.ex. större väg med vägsaltning, industri, större jordbruk, samhälle, flygplats):

Årsmedeltemperatur:

Årsnederbörd:

Närmaste mätstation för regional miljöövervakning:

Finns tillgång till nedfallsdata för försurande ämnen (nedfall av svavel- och kvävehaltiga ämnen
uttryckt i kg/ha per år?)
Ja:
Nej:
Övriga nedfallsdata:

Finns motsvarande data för den kritiska belastningsgränsen?:
Ja:
Nej:
Övriga synpunkter:

