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PM Kulturhistorisk inventering av Gnarpsån och Annån inför
biotopåterställning
Bakgrund
Länsmuseet Gävleborg har på uppdrag av Nordanstigs kommun utfört en
kulturhistorisk inventering av vattenanknutna lämningar längs åarna Gnarpsån och
Annån i Gnarps socken, Nordanstigs kommun. Inventeringen har utförts inför
planerad biotopåterställning för att gynna vattenlevande växtarter och djur, framför
allt fiskar. Fältarbetet utfördes under oktober 2019 av Inga Blennå och Maria Björck.
Underlag
Som underlag fanns en projektbeskrivning i form av en ansökningshandling för
LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) och papperskartor med grovt inprickade
inventeringsområden. För att återställa flottledsrensade sträckor kommer upplagd sten
och död ved att placeras ut i vattnet med hjälp av maskiner. I ett beslut från
Länsstyrelsen Gävleborg (2018-06-28, dnr 8149-2017) framgår att en kulturhistorisk
inventering ska föregå restaureringsåtgärderna i de flottningsrensade vattendragen.
Metod
Den totala sträckan var ca en mil lång och berörde främst forsande vatten inom 14
områden. Inventeringen gjordes med en bredd av 10 meter. Samtliga områden
fältbesöktes och funna lämningar beskrevs, fotograferades och mättes in med GPS.
De registrerade lämningarna kommer att föras in i Riksantikvarieämbetets
Kulturmiljöregister.
Resultat
Totalt påträffades 28 lokaler med lämningar (beskrivningar finns i bilaga 1, kartor i
bilaga 2 och bilder i bilaga 3). Inom sträcka fanns spridda ställvisa förekomster av
flottningsrensad sten som inte registrerats. Endast ett fåtal röjningsrösen med distinkt
utformning har medtagits. De registrerade lämningarna har betygsatts enligt ett
tregradigt bedömningssystem enligt följande:
Grön – inom sträckan kan restaureringsåtgärder utföras och ingen vidare antikvarisk
åtgärd behöver göras.
Gul – förekomst av kulturhistoriska lämningar, hänsyn ska tas till befintliga lämningar
och samråd behövs. Flertalet av lämningarna har markerats med band.
Röd – förekomst av fornlämning och/eller övriga kulturhistoriska lämningar som gör
att inga restaureringsåtgärder kan utföras.
Samråd med Länsstyrelsen bör ske innan den planerade biotopåterställningen utförs
intill de påträffade lokalerna.
Med vänlig hälsning
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Bilaga 1.
Objekttabell
Obj.nr

Område

Lämningstyp

Sakord

Beskrivning

1

1

Flottnings‐
anläggning

Övrig

2

1

Flottnings‐
anläggning

Övrig

Flottningsrensad sten, upplagd i
röse, 10x3 m (ÖNÖ‐VSV) och 0,5
m h.
Direkt vid åkanten. Norra sidan av
ån.
Flottningsrensad sten, upplagd i
röse, 9x4 m (NÖ‐SV) och 0,8 m h
av 0,4‐0,8 m st stenar.
Norra sidan av ån.

3
4

1
1

UTGÅR
Dammvall

5

1

Dammvall

6

1

Flottnings‐
anläggning

7

3

Dammvall

8

4

Färdväg

Strand‐
skoning
och
vatten‐
ledare

Övrig

Antikv
bedöm
Ökl

Komm
entar
GUL

Ökl

Marke
rat
med
band.
GUL

Dammvall, 13 l (NV‐SÖ), 3 m br
och 0,8 m h av jord, stenar och
block 0,2‐0,6 m.
Direkt vid åkanten. Södra sidan av
ån.

Ökl

Marke
rat
med
band.
RÖD

Dammvall, 12 m l (N‐S), 2‐3 m br
och 1 m h av jord. Öster om är
urgrävd yta 15x3‐5 m (N‐S).
Direkt vid åkanten. Södra sidan av
ån.
Strandskoning i form av vall, 16 m
l (ÖNÖ‐VNV), 2‐3 m br och 0,4‐0,8
m h av jord och 0,2‐0,6 m st
stenar och block. I ån 3 m SSÖ om
vallen, finns ledarm, 25 m l (VNV‐
ÖNÖ), 2,5‐3 m br och intill 1 m h
av 0,3‐1,5 m st stenar och block.
Vallen ligger direkt vid åkanten.
Norra sidan av ån.
Dammvall, på båda sidor om ån,
8‐10 m (NÖ‐SV), 3 m br och 0,8 m
h av jord och 0,3‐1 m st stenar
och block. SV delen på åns NÖ
sida är utrasad och har stockar
efter träkonstruktion. NÖ delen
på åns SV sida är utrasad.
Direkt vid åkanten.
Färdväg, del av. Ca 40 m l
(huvudsakligen NV‐SÖ), 3 m br
och 0,1‐0,4 m h. Ställvis stensatta
sidor av 0,3‐0,6 m st stenar och
block. Vägen sträcker sig vidare
mot N och ändrar där karaktär.

Ökl

RÖD

Ökl

RÖD

Ökl

RÖD

Ökl

Marke
rat
med
band.
GUL

9

5

Flottnings‐
anläggning

Strand‐
skoning

10

5

Flottnings‐
anläggning

Strand‐
skoning

11

11

Kvarn

12

10

Kvarn

Övrig

Direkt vid åkanten. Västra sidan
av ån.
Inom ett ca 40x4 m (NV‐SÖ)
område finns strandskoning av
trä bestående av ställvisa stockar,
även två liggande ovanpå
varandra. Stockarna är 0,2 m
diam, på flera ställen förankrade
genom upplagda stenar samt
urhuggningar som är fastlåsta i
tvärgående stockar. Inom
området finns också upplagd
flottningsrensad sten.
Direkt vid åkanten. Framförallt på
åns norra sida.
Strandskoning av trä, 15 m l
(VNV‐ÖSÖ) bestående av ställvisa
stockar, även två liggande ovanpå
varandra. Stockarna är 0,2 m
diam, flera har urhuggningar där
annan stock låst konstruktionen.
Direkt vid åkanten, delvis utrasad
i vattnet. Södra sidan av ån.
Plats för kvarn bestående av plan
10x10 m st stenröjd yta.
En sida i direkt anslutning till
åkanten. Östra sidan av ån.
Kvarnlämning, inom ett område
av ca 50x20m (VNV‐ÖSÖ),
bestående av 1 vägbank, 1
stenvall, 1 stenröjd yta, 2
brofästen samt urgrävningar och
stenanhopningar.
Vägbanken är 25 m l (VNV‐ÖSÖ),
0,5 m h och 1,5‐2 m br kantad av
0,4‐0,6 m st block. Belägen i
områdets V del.
Stenvallen är 7 m l (Ö‐V), 1,5‐2 m
br, 0,8 m h och lagd av 0,3‐0,5 m
st block. Belägen i områdets Ö
del. Den stenröjda ytan är plan,
belägen på N sidan om ån och
central inom området, 40x5‐15 m
st. Brofästena är 1,5 m br, ca 2 m
ovanför vattenytan med den
undre delen utrasad i ån. De är
byggda av cement och 0,1‐0,5 m
st stenar och block med rester av
trä och metallbultar. De ligger på
varsin sida av ån.

Ökl

GUL

Ökl

GUL

Ökl

GUL

R

RÖD

13

10

Kvarn

14

10

Färdväg

15

10

Övrig

16

10

Dammvall

17

18

12

12

Övrig

Ökl

GUL

Ökl

GUL

Ökl

GUL

Ökl

GUL

Enligt ortsbo rester efter
dammlucka som revs bort under
1980‐talet av Nordanstigs
kommun
Fundament efter fäste till
dammvallslucka. Fundamentet är
1,5x1 m och 1 m h och gjutet av
cement. På motsatt sida om
vattnet finns motsvarande
fundament 2,5x1,5 m st och 0,8
m h av 0,2‐0,4 m st naturstenar.
Mellan fundamenten finns
trästockar lagda som trösklar.
Norra sidan om ån.

Dammvall

Flottnings‐
anläggning

Område ca 25x20m (NNÖ‐SSV)
utgörande äldre läge för kvarn. I
dag finns plan röjd yta ca 25x20
m (N‐S) omgiven av röjd sten. I
nordvästra delen, direkt mot
åkanten, finns
röjningsröse, 6 m l (Ö‐V), 2 m br
och 1 m h av 0,1‐0,4 m st stenar. I
ån finns rester av strandskoning
av trä bestående av ställvisa
stockar, 0,2 m diam med
järnbultar. I områdets V del finns
vägbank, 20 m l (NV‐SÖ), 1,5‐2 m
br och 0,2‐0,5 m h.
Södra sidan av ån.
Vägbank, ca 55 m l (NÖ‐SV), 1,5‐2
m br, ställvis 0,2‐0,4 m h och
kantad med 0,3‐0,6 m st block.
Södra sidan av ån.
Tröskel, bestående av tvärgående
stock tvärs över hela åns bredd.
Rester efter dammlucka,
träkonstruktion bestående av
flera hopfogade trästockar, 0,2 m
diam och 0,75‐3 m l.
Båda sidor av ån.

Övrig

ÖNÖ om finns hoprasad
timmerbyggnad med gjuten
vattenledare av cement i kanten
av ån.
Flottningsrensad sten upplagda i
vallar. Vallarna är 12‐20x6‐8 m st,
1,5‐2 m br och 0,3‐3 m h av 0,3‐1
m st block.
Båda sidor av ån.

RÖD

Ökl

Marke
rat
med
band.
GUL

19

12

Färdväg

20

12

Dammvall

21

12

Träindustri

22

13

Kraftindustri

23

6

Flottnings‐
anläggning

Övrig

Såg/
sågverk

Vägbank, bågformig, ca 25 m l
(huvudsakligen Ö‐V), 1,5‐2 m br
och 0,3‐0,5 m h.
Sträcker sig till lämning 18.
Södra sidan av ån.
Dammvall, byggd i vinkel, 25 m l
(NV‐SÖ), 2 m br och 1,2 m h av
0,4‐0,8 m st block samt 20 m l
(NÖ‐SV), 3 m br och 1,2 m h av
jord och sten.
Norra sidan av ån.
Såglämning, ca 100x10‐70 m (Ö‐
V) bestående av 1 husgrund, 1
dammvall, 1 terrasserad yta, 1
vall och spridda grundstenar.
Husgrunden är 25x7 m (NÖ‐SV)
med syll av cement och
natursten, 0,5‐1,5 m h. I S delen
finns fundament med drivhjul.
Invid är stensatt grop, 3x1,5 m st
och minst 2 m dj. Dammvallen
utgörs av 2 delar på ömse sidor
av ån. Den norra är 10 m l (N‐S), 3
m br och 2 m h av 0,4‐1 m st
block. S delen består av gjuten
cement. Den södra är ca 1,5‐2 m l
(N‐S), 3 m br och 2 m h. Den
terrasserade ytan är ca 25x8‐12
m (VNV‐ÖSÖ) och 1‐3 m h av 0,6‐
1,2 m st block på den VNV sidan.
Vallen är ca 45 m l (NÖ‐SV), 3‐6 m
br och 1,5‐2 m h, byggd av jord
och sten samt ställvis av huggen
0,3‐1 m st block.
Huvudsakligen på norra sidan av
ån.
Enligt ortsbo brann sågen i början
av 1900‐talet.
Kraftverk, dammvall av cement,
ca 8 m l (NV‐SÖ), 0,5 m br och 2
m h. Sönderbruten.
Delvis direkt vid åkanten.
Norra sidan av ån.

Övrig

Flottningsrensad sten, upplagd i
röse, 1,5 m diam och 0,6 m h av
1‐1,5 m st skarpkantade block.
Direkt vid åkanten, delvis i
vattnet. Södra sidan av ån.

Ökl

Ökl

Marke
rat
med
band.
GUL
Marke
rad
med
band.
RÖD

Ökl

RÖD

Ökl

Endast
besikti
gat
från S
sidan
av ån.
GUL
GUL

Ökl

24

8

Kolnings‐
anläggning

Kolbot‐
ten
resmila

25

9

Färdväg

Övrig

26

9

Kolnings‐
anläggning

Kolbot‐
ten
resmila

27

9

Bro

Övrig

28

9

Flottnings‐
anläggning

Strand‐
skoning

På motsatt sida av ån finns
partier med flata stenhällar.
Kolbotten, rund, 10 m diam och
0,2 m h. Omgiven av stybbgropar,
1‐2x0,5‐1 m st och 0,4‐0,6 m dj.
Rikligt med kol vid provstick.
Västra om ån.
Färdväg ställvis bestående av
vägbank, 2,5‐5 m br och 0,4‐2,25
m h. Ändrar karaktär i plana
öppna områden där ingen tydlig
begränsning syns.
Västra sidan av ån.
Kolbotten, rund, 9 m diam och
0,4 m h. Omgiven av stybbgropar
1‐3x0,5‐1 m st och 0,5‐0,8 m dj.
SV delen är urgrävd och yttre
kanten skadad av övergiven väg.
Rikligt med kol vid provstick.
Västra sidan om ån.
Brofästen på ömse sidor av ån.
Fundamenten är 5 m br och ca 3
m h. De undre delarna utgörs av 4
skikt huggen sten, 0,5‐1,2 m st
och 0,5 m h. Murad med bruk. De
övre delarna utgörs av gjuten
betong och är ca 1 m h. Åsidorna
är stensatta och kallmurade på
båda sidor av fundamenten.
Direkt vid åkanten.
Strandskoning bestående av
stensatta åkanter, ca 20 m l (NÖ‐
SV), ca 1,5 m h av huggna
kallmurade block, 0,5‐1,2 m l och
0,3 m br.
Strandskoningen finns ställvis på
ömse sidor av vattnet.

Ökl

Ökl

Ökl

Marke
rad
med
band
GUL
GUL

Marke
rad
med
band
GUL

Ökl

RÖD

Ökl

RÖD

Bilaga 3.

Bild 1. Område 1. Objekt 1. Flottningsrensad sten, N sidan av ån.

Bild 2. Område 1. Objekt 2. Flottningsrensad sten, N sidan av ån.

Bild 3. Område 1. Objekt 4. Dammvall, S sidan av ån.

Bild 4. Område 1. Objekt 5. Dammvall, S sidan av ån.

Bild 5. Område 1. Objekt 6. Strandskoning och vattenledare, N sidan av ån.

Bild 6. Område 2. Objekt 7. Dammvall, på båda sidor av ån.

Bild 7. Område 4. Objekt 8. Vägsträckning, V sidan av ån.

Bild 8. Område 5. Objekt 9. Strandskoning av trä, främst på åns N sida.

Bild 9. Område 5. Objekt 10. Strandskoning av trä, på S sidan av ån.

Bild 10. Område 11. Objekt 11. Plan stenröjd yta, tidigare plats för kvarn, på Ö sidan av ån.

Bild 11. Område 10. Objekt 12. Kvarn, området sträcker sig över båda sidor av ån.

Bild 12. Område 10. Objekt 13. Plan stenröjd yta, tidigare plats för kvarn, S sidan av ån.

Bild 13. Område 10. Objekt 14. Vägbank, S sidan av ån.

Bild 14. Område 10. Objekt 15. Tröskel av trästock, tvärs över ån.

Bild 15. Område 10. Objekt 16. Träkonstruktion efter dammlucka, båda sidor av ån.

Bild 16. Område 12. Objekt 17. Fundament efter dammvallslucka, N sidan av ån.

Bild 17. Område 12. Objekt 18. Flottningsrensad sten, båda sidor om ån.

Bild 18. Område 12. Objekt 19. Vägbank, S sidan av ån.

Bild 19. Område 12. Objekt 20. Dammvall, N sidan av ån.

Bild 20. Område 12. Objekt 21. Sågverkslämning, främst på N sidan av ån.

Bild 21. Område 12. Objekt 21. Sågverkslämning, främst på N sidan av ån.

Bild 22. Område 13. Objekt 22. Dammvall från kraftverk, N sidan av ån.

Bild 23. Område 6. Objekt 23. Flottningsrensad sten, V sidan av ån.

Bild 24. Område 8. Objekt 24. Kolbotten, V sidan av ån.

Bild 25. Område 9. Objekt 25. Vägsträckning, V sidan av ån.

Bild 26. Område 9. Objekt 26. Kolbotten, V sidan av ån.

Bild 27. Område 9. Objekt 27. Brofästen, båda sidor av ån.

Bild 28. Område 9. Objekt 28. Strandskoning, båda sidor av ån.

