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Figur 1. Det aktuella områdets belägenhet i gränsområdet mellan Dalarna och Hälsingland. 
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Figur 2. Kända fornlämningar från söder mot norr. De aktuella lämningarna är inringade med röda 

cirklar. RAÄ 38=gravfältet Getryggen Södra, 259=gränsröse, 55=boplats, 56=boplats, 

119=gravfältet Getryggen Norra, 238=kolbotten efter liggmila, 255=torvtäkt, 229=kolbotten efter 

liggmila, 196=blästplats, 232= kolbotten efter liggmila, 245=husgrund från historisk tid, 

279=begravningsplats, 248=husgrund från historisk tid, 195=plats med tradition, 

197=slaggförekomst, 257=kolbotten efter liggmila samt kolarkoja.  



 
 

6 
 

Sammanfattning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har utfört en skadeinventering och kartering av fornlämningar i 

området kring Getryggen vid sjön Amungen på gränsen mellan Dalarna och Hälsingland, De aktuella 

lämningarna var RAÄ 119 och 274 i Rättviks socken, Dalarnas län, samt RAÄ 38 (nr 120 i Rättviks 

socken), 55, 56, 196 och 197 i Alfta socken, Hälsingland, Gävleborgs län. Åtgärden utfördes på 

uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg (länsstyrelsens diarienummer 431-6275-15). I uppdraget ingick 

att med hjälp av geolog ta fram en erosionsprognos för de olika lokalerna, samt kostnadsförslag för 

marktekniska åtgärder. Anledningen till inventeringen var att en rad fornlämningar vid sjöstranden 

skadats av erosion från vatten och is.  

Uppdraget bestod i att  

- inventera, kartera och klargöra vilka skador som erosionsförloppet i området åsamkat 

fornlämningarna (detta gällde i första hand gravfältet RAÄ 38) 

- ta fram en konsekvensanalys med en geologisk prognos för erosionsförloppet 

- inventeringar och beskrivningar av lokalerna RAÄ 55, 56, 119, 196 och 197 

- ta fram åtgärdsförslag för lämningarna samt kostnadsförslag på marktekniska åtgärder 

 

Inventeringen har utförts inom ramen för det arbete med kandidatansökan för att bli biosfärområde 

som utförs vid Ovanåkers kommun i Hälsingland. Ett biosfärområde är ett område för bevarande, 

utveckling, mångfald och hållbart brukande, både när det gäller natur- och kulturmiljöer.  

Udden där gravfältet RAÄ 38 och RAÄ 274 ligger uppvisar erosionsskador längs hela stranden. 

Skadorna i västra och södra kanten är de mest allvarliga. Längs hela kanten finns erosionshak, och 

rötterna till de träd som står längs kanten hänger lösa. Vatten och is har sköljt och utövat tryck på den 

västra stranden och på sydspetsen, och fört bort allt löst material, men lämnat kvar sten med en 

diameter om 0,2 meter och uppåt. Detta är särskilt tydligt på uddens södra spets, men gäller även hela 

den västra kanten. På spetsen av udden har ett tiotal meter av det lösa materialet spolats bort. Av 

utförda grävningar och karteringar åren 1928 och 1962-1963 att döma försvann 9 meter av det lösa 

materialet i uddens södra spets under mellanliggande period. Den nya karteringen visar också att sedan 

Sernings kartering 1962 har cirka 1 meter till spolats bort. Ett stråk av stenar i storleken 0,2-0,8 meter 

ligger kvar längs västra stranden i nordsydlig riktning. Enligt SGU fyller dessa en funktion när det 

gäller att skydda udden från ytterligare påverkan. Uddens östra långsida uppvisar lindrigare skador, 

men har även den påverkats av erosion. Det lösa materialet har eroderat på en strandzon om upp emot 

7 meter. Skadorna i kanten är mindre omfattande än på den västra sidan. Gravfältet har också tre 

rotvältor och en begynnande rotvälta.  

RAÄ 55, 56, 196 och 197 uppvisar alla identiska skador. Vatten och is har ätit sig in under 

vegetationstäcket, och den underliggande sanden har spolats ut i sjön. Det som bör vara det 

fyndförande lagret, direkt under torven, ligger kvar, men vattnet har sköljt in under torven så att 

håligheter uppstått, Detta har medför att rötterna hänger löst ut från kanten till skogsbrynet. Den 

yttersta kanten av det fyndförande lagret har underminerats och hänger även detta i luften i ett flertal 

partier längs stranden. 

Den geologiska delen av uppdraget utfördes av Karin Grånäs vid Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU). De anser i sin rapport att erosionsskydd som exempelvis en skyddsvall av stenar eller andra 

typer av förstärkningar skulle förstöra och/eller förfula den känsliga miljön. Det skulle också behövas 

en stor mängd sten som måste hämtas från ett område med liknande isälvsavlagringar. SGU:s förslag 
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är att låta naturen ha sin gång. Ett förslag är eventuellt ta ned de tallar som står längs kanten på udden 

och i de övriga lämningarna, och som, om de välter, kommer att riva upp större sår i udden (Grånäs 

2015). 

En rad åtgärdsförslag har ändå lämnats i den här rapporten. När det gäller de hotade stränderna vid 

RAÄ 55, 56, 196 och 197 föreslås stabilisering med hjälp av materialet Enkamat. Stränderna vid RAÄ 

38 och 274 på Getryggsudd kan skyddas med hjälp av förstärkning av enstaka utlagda naturstenar och 

genom borttagande av ett antal träd. Det kan också bli aktuellt med rotkapning av vindfällen. 

Eventuellt måste också två mindre stensättningar inom RAÄ 38 undersökas: den redan kända A2 och 

en nyupptäckt anläggning i gravfältets västra kant. Åtgärds- och kostnadsförslag presenteras på 

sidorna 27-31.  

 

 

Inledning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har utfört en arkeologisk kartering och skadeinventering med 

konsekvensanalys av fornlämningar vid Getryggen. Getryggen ligger vid sjön Amungen på gränsen 

mellan Dalarnas och Gävleborgs län. Åtgärden utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg 

(länsstyrelsens diarienummer 431-6275-15). I uppdraget ingick att med hjälp av geolog ta fram en 

erosionsprognos för de olika lokalerna, samt kostnadsförslag för marktekniska åtgärder. Den 

geologiska delen av uppdraget utfördes av Karin Grånäs vid Sveriges Geologiska Undersökning. 

Anledningen till inventeringen var att en rad fornlämningar vid sjöstranden skadats av erosion från 

vatten och is.  

De aktuella lämningarna var RAÄ 119 och 274 i Rättviks socken, Dalarnas län, samt RAÄ 38, 55, 56, 

196 och 197 i Alfta socken, Hälsingland, Gävleborgs län. RAÄ 38 och 119 är järnåldersgravfält, RAÄ 

274 är ett gränsröse, RAÄ 55 och 56 är boplatser där det påträffats skörbränd sten och på RAÄ 55 

även enstaka kvartsavslag, RAÄ 196 är en blästbrukslämning, och RAÄ 197 är en slaggförekomst. 

Berörda fastigheter är Getryggen 1:1 i Gävleborgs län samt Dalstuga S:6, 2:32 och 17:7, Dalarnas län. 

Inventeringen har utförts inom ramen för det arbete med kandidatansökan för att bli biosfärområde 

som utförs vid Ovanåkers kommun i Hälsingland. Ett biosfärområde är ett område för bevarande, 

utveckling, mångfald och hållbart brukande, både när det gäller natur- och kulturmiljöer. Gravfältet 

RAÄ 38 är ett av endast två kvarvarande järnåldersgravfält i Ovanåkers kommun. 

Lämningarna har under en lång tid påverkats av erosion på grund av vatten och is som pressas upp mot 

strandkanterna. Mellan åren 1928 och 1962 spolades exempelvis ett tiotal meter bort av Getryggsudd 

(Serning 1966:178). Hela den västra sidan av udden med gravfältet är hårt ansatt av erosionen. 

Möjligtvis kan detta också ha att göra med de regleringar som utförts i Amungen.  

 

 

 



 
 

8 
 

Målsättning och metod 

Målsättningarna för uppdraget var att:  

- Inventera, kartera och klargöra vilka skador som erosionsförloppet i området åsamkat 

fornlämningarna (detta gällde i första hand gravfältet RAÄ 38) 

- ta fram en konsekvensanalys med en geologisk prognos för erosionsförloppet 

- inventeringar och beskrivningar av lokalerna RAÄ 55, 56, 119, 196 och 197 

- Ta fram åtgärdsförslag för lämningarna samt kostnadsförslag på marktekniska åtgärder 

Samtliga lämningar okulärbesiktigades. Jordsond användes för att leta efter kol, slagg och fyndförande 

lager. Gravfälten karterades manuellt, och mittpunkterna mättes in med GPS. Övriga lämningar mättes 

in med GPS. Revideringar gällande omfattningen av lämningarna RAÄ 56, 196 och 197 kommer att 

anmälas till FMIS. 

SGU:s geolog Karin Grånäs utförde okulärbesiktningar av samtliga lokaler (se bilaga).  

 

 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Området där lämningarna ligger är förhållandevis flackt och sluttar svagt åt söder, åt väster och åt 

norr. Jordarterna består av isälvssediment i form av sten och grus i den nordsydliga åsryggen, och sand 

i de flackare partierna mellan moränkullarna. Det finns även inslag av myrmark. Längs stranden ligger 

remsor med fin sand, men där erosionen påverkat strandremsan som mest har sanden spolats ut och 

vattnet har endast lämnat kvar den sten som finns här naturligt. Området är nästan uteslutande 

skogbevuxet. Endast myrarna och tomtmarkerna vid sommarstugorna utgör öppna ytor.  

I det område som visas i kartan i figur 2 finns forn- och kulturlämningar från flera tidsperioder. Det 

har emellertid använts mer extensivt. Kolningsgropar, slagg och blästplatser vilka sannolikt kan 

dateras till järnålder indikerar att trakten är rik på järnmalm (RAÄ 196, 197, 232). Alla nödvändiga 

resurser för blästbruk har funnits i blästplatsernas absoluta närhet. Det finns också fler 

kolningslämningar i form av liggmilor, vilka troligen tillhör medeltid eller ännu mer troligt 

postreformatorisk tid (RAÄ 229, 232 och 238). Liggmilorna kan sannolikt knytas till verksamheten 

vid de mer sentida järnbruken Svabensverk och Voxna. Det finns även en gammal gruva, Flätsbo 

gruva, strax nordöst om området (RAÄ 194). RAÄ 279 är enligt uppgift en begravningsplats från 

1800-talet. I en av myrarna finns även spår av torvtäkt (RAÄ 255). Torven användes oftast som strö 

till kreaturen. Vid Svans-Idbäcken finns ett stycke odlingsmark med lämningar efter två lador (RAÄ 

245 och 248). 

De förhistoriska boplatser som finns här är inte daterade. De kan härröra från stenåldern, men det kan 

inte uteslutas att de kan ha kommit till under brons- eller järnålder. Boplatsen RAÄ 55 skulle kunna 

vara kronologiskt och kontextuellt knuten till gravfältet RAÄ 38.  

Fastigheten Getryggen 1:1 redovisas i skifteskartorna från år 1827 som utskog tillhörande hemman 

nummer 19 i Alfta Kyrkby, ett majorsboställe (V1-1:4). Det beskrivs inte som fäbodskog, vilket är det 

vanligaste för socknens övriga skogsmark. Hur just detta område kom att tillhöra majorsbostället 

uppges inte i kartmaterialet. 
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Resultat av inventering och kartering 

RAÄ 38, Getryggen 1:1, Alfta socken samt RAÄ 120, Dalstuga S:6, Rättviks socken 

Järnåldersgravfält 
 

RAÄ 38 består av 20 stensättningar. Räddningsundersökningar har utförts av Riksantikvarieämbetet i 

två omgångar på grund av den hotande erosionen. I den här rapporten har numreringen i Sernings 

kartering använts. A4 undersöktes av Gustav Hallström år 1928. Han gjorde även en schematisk 

uppritning av udden med gravarna (figur 10). Inga Serning undersökte sedan A1 och A6 år 1962 och 

A5 och A7 år 1963. Undersökningarna resulterade i ett fyndmaterial med vapen, redskap och föremål 

som daterades till perioden 400-1000 e.Kr. En del brända ben påträffades, men de verkar inte ha 

tillvaratagits (Serning 1966:174-178). Serning använde Hallströms kartering som underlagsmaterial 

(figur 11). Hon konstaterade att en stor del av udden eroderat bort sedan 1928, varvid en grav 

försvunnit ut i sjön. 

Udden uppvisar erosionsskador längs hela stranden. Skadorna i västra och södra kanten är de mest 

allvarliga. Längs hela kanten finns erosionshak, och rötterna till de träd som står längs kanten hänger 

lösa. Vatten och is har sköljt och utövat tryck på den västra stranden och på sydspetsen, och fört bort 

allt löst material, men lämnat kvar sten med en diameter om 0,2 meter och uppåt. Detta är särskilt 

tydligt på uddens södra spets, men gäller även hela den västra kanten. På spetsen av udden har ett 

tiotal meter av det lösa materialet spolats bort.  

Inga Serning skriver att 9 meter av udden försvunnit under den tid som gått mellan 1928 och år 1962 

(aa). En något märklig omständighet är att det i en jämförelse mellan hennes och Hallströms 

uppritningar inte syns någon nämnvärd skillnad i utbredningen av erosionen. Ritningarna ser ungefär 

likadana ut. Hallströms foton, om något oskarpa, verkar dock styrka Sernings uppgift (figur 8). Den nu 

utförda karteringen visar hur som helst att sedan Sernings kartering 1962 har ytterligare cirka 1 meter 

spolats bort. (figur 4 samt 8-11). En utredning av vilka regleringar som utförts under 1900-talet skulle 

kunna kasta ytterligare ljus över erosionsförloppet. 

Ett stråk av stenar i storleken 0,2-0,8 meter ligger kvar längs västra stranden i nordsydlig riktning 

(figur 6). Enligt SGU fyller dessa en funktion när det gäller att skydda udden från ytterligare påverkan. 

Uddens östra långsida uppvisar lindrigare skador, men har även den påverkats av erosion. Det lösa 

materialet har eroderat på en strandzon om upp emot 7 meter. Skadorna i kanten är mindre omfattande 

än på den västra sidan. 

Förutom erosionsskadorna längs udden stränder iakttogs följande skador inom avgränsningen för 

fornlämningen: 

- En rotvälta nordöst om A16. Trädet ligger åt sydöst.  

Koordinater: N6775606 E536671 

- En möjlig stensättning (grav) i uddens västra kant, cirka 2,5 meter i diameter, kantkedja av 

stenar i storleken 0,3-0,5 meter, bevuxen med lingonris. Om det är frågan om en grav är 

nästan halva anläggningen skadad av stranderosionen. Två skärvstensfragment iakttogs i 

kanten. Belägen strax väster om A11 och A12. 

Koordinater: N6775648,5 E536658,4 

- En rotvälta som ansluter till östra kanten av A19. Trädet ligger åt sydöst. I rotvältan 

påträffades cirka 1 liter skörbränd sten. 
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Koordinater: N6775687 E536667 

- En tall på väg att välta åt norr, vilken kommer att orsaka en rotvälta. Belägen i fornlämningens 

nordvästra hörn.  

Koordinater: N6775714 E536646 

 

 

Figur 3. RAÄ 38, gravfältet Getryggen Södra, och RAÄ 274, ett gränsröse. 

 

 

 

RAÄ 274, Getryggen 1:1 

Gränsröse 
 

RAÄ 274 är ett gränsröse med hjärtsten på ett 3,5x3,5 meter stort fundament, beläget bland gravarna 

på Getryggsudd, på gräns för fastighet, landskap och län. Beskrivningen av erosionsskadorna på udden 

i stycket om RAÄ 38 gäller även denna lämning. Röset är placerat strax nordost om A2 och 

omedelbart söder om A3.  

Gränsröset är mest hotat av erosion på den västra sidan, där vatten och is har ätit sig in i kanten bara 

drygt en meter från rösets fundament. På södra sidan finns en marginal på 5 meter bort till kanten. På 

den östra sidan är avståndet drygt 3 meter. 
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Figur 4. Kartering av gravfältet Getryggen Södra på Getryggsudd (RAÄ 38). Den ljusa linjen 

markerar avgränsningen för erosionsskadorna. Fornlämningen=blå färg. Gravarna= ljusare blå färg. 

De undersökta gravarna är markerade med rött. Gränsröset RAÄ 274= turkos kvadrat. Rotvältor/lösa 

träd= orange markeringar, Möjlig stensättning i västra kanten=rosa markering, 
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Figur 5. Erosionsskador på uddens västra sida. Foto från sydsydväst. Ungefär hälften av trädens 

rötter hänger ut från kanten. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

 

Figur 6. Erosionsskador på uddens västra sida. Foto från sydsydväst. Cirka 10 meter av det 

ursprungliga sandmaterialet har spolats bort från västra och södra sidan av udden. Längs stranden 

ligger ett stråk av skyddande sten kvar. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 7. På uddens södra spets har allt det finare materialet sköljts ut i sjön, medan stenen ligger 

kvar. Foto från nordväst. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 8. Foto av udden vid tidpunkten för Gustav Hallströms undersökningar år 1928. Foto från 

västsydväst. Den röda pilen markerar läget för gränsröset RAÄ 274. Den blå pilen markerar det 

ungefärliga gränsen för de nuvarande erosionsskadorna på uddens sydspets. Foto: Gustav Hallström. 

Bildsamlingen, ATA (Antikvariskt Topografiskt Arkiv).. 
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Figur 9. Uddens sydspets med erosionsskador taget är 1928. Namnet på personen i bilden är inte 

angivet. Foto från söder. Foto: Gustav Hallström. Ur bildsamlingen, ATA. 

 

 

Figur 10. Gustav Hallströms uppritning av Getryggsudd 1928. Ur ATA.  
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Figur 11. Inga Sernings uppritning av udden år 1962. Serning skriver i sin avhandling att nio meter 

försvunnit av udden sedan Hallströms tid, men de båda karteringarna avviker inte nämnvärt från 

varandra. Ur ATA. 

 

 

Figur 12. Rotvälta i fornlämningens nordvästra del. Foto från söder. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 13. Den eventuella stensättningen i uddens västra kant. Foto från västsydväst. Foto: Katarina 

Eriksson. 

 

 

Figur14. Skörbränd sten, iakttagen i kanten av den eventuella stensättningen i uddens västligaste del. 

Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 15. Grav nr 6 på gravfältet under undersökning år 1962. På bilden är kantkedjan framgrävd. 

Foto av Inga Serning, taget från sydöst. 

 

Figur 16. Rotvälta i östra kanten av A19. I rotvältan har skärvsten påträffats. Fotot taget vid ett besök 

på platsen år 2014. I bilden: Inga Blennå, arkeolog vid Länsmuseet Gävleborg. A19 till höger i bild. 

Foto från norr. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 17. Gränsröset RAÄ 274 på Getryggsudd. Foto från sydöst. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 18. RAÄ 274 från nordnordväst. Foto: Katarina Eriksson. 
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RAÄ 55, Kyrkbyn 19:3, Alfta socken 

Boplats 
 

Platsen utgör ett mycket lämpligt boplatsläge. Ingen skärvsten eller några fynd kunde iakttagas vid 

besiktningstillfället. Vatten och is har ätit sig in under torven, och den underliggande sanden har 

spolats ut i sjön. Det som bör vara det fyndförande lagret, direkt under torven, ligger kvar, men vattnet 

har sköljt in under torven så att håligheter uppstått, Detta har medför att rötterna hänger löst ut från 

kanten till skogsbrynet. Den yttersta kanten av det fyndförande lagret har underminerats och hänger 

även detta i luften i ett flertal partier längs stranden. 

 

 

Figur 19. RAÄ 55, boplatslämning. Den röda markeringen visar den ungefärliga utbredningen av den 

del av det fyndförande lager som hotas av vatten och is.  
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Figur 20. Erosionsskador i kanten till skogsbrynet inom RAÄ 55. Foto från söder.  

Foto: Katarina Eriksson. 

 

Figur 21. Erosionsskador i kanten till skogsbrynet inom RAÄ 55. Foto från sydsydväst.  

Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 22. Boplatsen RAÄ 55 från öster. Foto: Katarina Eriksson. 

 

RAÄ 56, Kyrkbyn 19:3, Alfta socken 

Boplats 
 

Lämningen är inregistrerad som en boplats där skärvsten påträffats. Enstaka mindre stycken av slagg 

eller möjligen sintrad malmrik sand påträffades koncentrerat i vattenbrynet ett stycke nordväst om 

inprickningen i FMIS. Skogsbrynet uppvisar samma typ av håligheter orsakade av erosion som 

boplatslämningen RAÄ 55. Även här hänger trädens rötter löst ut från kanten till skogsbrynet. Det 

eventuellt fyndförande lager som kan ligga under torven urholkas underifrån. En remsa av skogsbrynet 

avsöktes okulärt och med jordsond utan resultat. På stranden ligger svarta stråk längs strandkanten, 

troligtvis manganrik malm eller utfällningar från manganrik slagg. Koordinaterna för 

slaggförekomsten: N6775914 E536927.  
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Figur 23. Boplatslämningen RAÄ 56. Ett stycke åt nordväst från den tidigare inprickningen sett 

påträffades slagg eller sintrad järnhaltig sand i vattenbrynet. På stranden i jämnhöjd med 

inprickningen iakttogs svarta stråk av utfälld mangan. 
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Figur 24. Slagg eller slaggliknande material i vattenbrynet nordväst om RAÄ 56. Foto från norr. 

Foto: Karin Grånäs, SGU. 

 

 

Figur 25. SGU:s Karin Grånäs vid RAÄ 56. Foto från sydväst. Foto: Katarina Eriksson. 
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RAÄ 119, Rättviks socken 

Järnåldersgravfält 
 

Gravfältet består av 7 stensättningar, vilka ligger i ett stråk i nordsydlig riktning längs kanten på en 

platå ovanför stranden. Höjdskillnaden mellan platån och stranden, där det ligger ett båthus och en 

mindre stuga, är nästan 5 meter. Gustav Hallström undersökte år 1928 anläggningarna 1, 2 och 3 

eftersom dessa blivit skadade av plundring. Fynden bestod bland annat av en del av ett blad till en 

skära. Bladet verkar tillhöra en sorts skära som använts både som skära och lövkniv. De påträffas i 

gravar från omkring 200 f.Kr. till ungefär 200 e.Kr. (Welinder m.fl. 1998). Här använder vi 

numreringen i Sernings kartering från år 1962. 

Vi bedömer att gravfältet löper en mycket liten risk att skadas av påverkan från sjön, eftersom platån 

ligger så pass högt i förhållande till stranden. 

 

 

Figur 26. RAÄ 119 i Rättviks socken, gravfältet Getryggen Norra. 
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Figur 27. Kartering av gravfältet RAÄ 119. Lämningen ligger mitt i området med sommarstugor. 

Fornlämningen är markerad med blått. Gravarna är markerade med ljusare blå färg. De av Gustav 

Hallström undersökta gravarna är markerade med rött.  
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RAÄ 196, Kyrkbyn 7:27, Alfta socken 

Blästplats 
 

Fornlämningen är en blästplats. Enligt FMIS påträffades slagg och delar av ugnsvägg över en yta av 

20 x 5 meter. Lämningen fortsätter ut i vattnet. Slaggen låg starkt koncentrerad i ett område med 

koordinaterna N6776898 E537120 som mittpunkt. I denna koncentration låg slagg av stearinkaraktär, 

mer glasig gulgrön slagg, slaggstycken med kolavtryck samt stycken av ugnsvägg bestående av 

ugnens lerinfodring, behäftad med sintrad slagg. En ugn bör ha funnits nära denna koncentration. 

Slaggen är till största delen småporig. Färgen varierar från den mörkt bruna som är karakteriserande 

för reduktionsslagg till en mörkt gulgrön nyans. Det förekommer både tunga och järnrika slaggstycken 

och lättare, glasiga fragment. Skogsbrynet söktes av okulärt och med jordsond utan ytterligare resultat. 

Ytterligare slagg påträffades längs stranden väst och sydväst om området i FMIS. 

Den norra stranden där denna lämning ligger är inte lika hårt eroderad som strandlinjen vid RAÄ 

38/120, 55 och 56. Den uppvisar dock samma mönster som RAÄ 55 och 56, om än inte i samma grad. 

Trädens rötter hänger lösa ut över kanten och det har bildats mindre urholkningar i det lösa materialet 

under kanten till skogsbrynet (figur 29).  

 

 

Figur 28. RAÄ 196. Området med blå färg=områdets utbredning i FMIS. Mörkblå 

färg=slaggkoncentration. Rödbrun färg=slaggförekomster. 
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Figur 29. SGU:s geolog Karin Grånäs vid slaggkoncentrationen inom RAÄ 196. Foto från 

västsydväst. Till höger i bild syns skogsbrynet med trädrötter som hänger ut och urholkningarna i 

skogsbrynet. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 30. Slagg med vidhäftande lerinfordring från ugnsvägg, påträffad vid slaggkoncentrationen 

inom RAÄ 196. Foto: Katarina Eriksson.  
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RAÄ 197, Kyrkbyn 7:27, Alfta socken 

Slaggförekomst 
 

RAÄ 197 var en slaggförekomst inregistrerad som en punkt i FMIS. På denna plats återfanns ingen 

slagg vid besiktningen. I kanten ut mot sandstranden påträffades dock en yta med magnetisk (rostad) 

malm. Denna del av fornlämningen hotas av erosion av vatten och is. Slagg påträffades över en yta 

som motsvaras av det rödbruna området i figur 31. Kanten mot skogen uppvisar samma 

erosionsmönster som inom RAÄ 55, 56 och 196. Trädrötter hänger ut och sanden har spolats ut, vilket 

har resulterat i håligheter under torven och jordflykt i vissa partier.  

 

 

Figur 31. Slaggförekomsten RAÄ 197. Ett område med slagg ligger längs stranden. Blå 

punkt=inprickningen i FMIS. Ett tiotal meter nordväst om inprickningen i FMIS påträffades rostad 

järnmalm. 
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Kortfattat om SGU:s utlåtande  

SGU anser i sin rapport om Getryggenområdet att erosionsskydd som exempelvis en skyddsvall av 

stenar eller andra typer av förstärkningar skulle förstöra och/eller förfula den känsliga miljön. Det 

skulle också behövas en stor mängd sten som måste hämtas från ett område med liknande 

isälvsavlagringar. SGU:s förslag är att låta naturen ha sin gång. Ett förslag är eventuellt ta ned de tallar 

som står längs kanten på udden och i de övriga lämningarna, och som, om de välter, kommer att riva 

upp större sår i udden (Grånäs 2015, bilaga 1). 

 

 

Åtgärdsförslag 

Om det trots SGU:s rekommendation anses att skyddsåtgärder skall vidtagas föreslås följande: 

 

Stabilisering av strandlinjer inom RAÄ 55, 56, 196 och 197 
När det gäller RAÄ 55, 56, 196 och 197 verkar det enda möjliga att hindra erosionen i kanten mellan 

stranden och skogsbrynet vara att lägga ett skyddsmaterial som stabiliserar materialet och där man kan 

väva in växtmaterial av samma slag som finns på platsen. I det fallet verkar ett material som kallas 

Enkamat vara den bästa lösningen. Enkamat fungerar som en armering av växternas rotsystem och är 

varken skadligt för människor eller miljö. Det består av polyamidtråd som fylls med jord. Det är 

utformat för situationer som naturen själv inte kan ta hand om, och för ytor där ett ständigt 

erosionsskydd är nödvändigt. Enkamat används ofta i kustlinjer eftersom erosionsskyddets struktur 

dämpar vattnets hastighet. Mer information om Enkamat finns i länken nedan: 

http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/5000-

erosionsmattor/enkamat/sv/enkamat_se_final_web.pdf.  

Enligt uppgifter per e-post från den tillfrågade entreprenören Byggros AB är den bästa lösningen att 

fylla upp med ny sand eller jord bakom och säkra med en stark geotextil med dränerande 

kapacitet(stabilenka). På denna lägger man sedan ut Enkamat A enligt anvisningar och säkrar 

konstruktionen för vidare erosion. Detta betraktas som en permanent lösning. Byggros beskriver detta 

som snabbt, enkelt och professionellt. I länken nedan finns mer information och grundmaterialet Stabil 

Enka. 

http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/1000-3000-geotekstiler-

fiberdug/stabilenka/sv/stabilenka%2006124177bse.pdf 

 

Skydd av strandlinje inom RAÄ 38 

När det gäller Getryggsudd och RAÄ 38 bedömde SGU att det stråk med sten som ligger kvar längs 

hela uddens västra kant ger ett visst skydd mot erosion. Detta kan förstärkas med hjälp av större stenar 

(förslagsvis i storleken 0,75- 1 meter) som placeras ut längs stranden på strategiska platser. Dessutom 

bör tallarna längs uddens västra kant tas ned eftersom de står löst i rotsystemets västra del. Vid en 

http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/5000-erosionsmattor/enkamat/sv/enkamat_se_final_web.pdf
http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/5000-erosionsmattor/enkamat/sv/enkamat_se_final_web.pdf
http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/1000-3000-geotekstiler-fiberdug/stabilenka/sv/stabilenka%2006124177bse.pdf
http://www.byggros.com/~/media/files/byggros/1000-3000-geotekstiler-fiberdug/stabilenka/sv/stabilenka%2006124177bse.pdf
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storm eller kraftig blåst riskerar stora delar av materialet i udden att skadas. Dessa åtgärder bedöms 

som tillräckliga för att skydda mot fortsatt erosion. Kontakt har tagits med en entreprenör i Ovanåkers 

kommun som kan hjälpa till med att hämta lämpligt stenmaterial och med att köra ut den till udden. 

Detta görs företrädesvis vid tjäle och när isen ligger på sjön. En dialog har inletts med Bergvik Skog 

om att få hämta stenmaterial på två större skogsfastigheter i anslutning till Svabensverk.  

 

Räddningsundersökning av hotade gravar inom RAÄ 38 
Två gravar är kraftigt hotade av erosionen inom RAÄ 38. A2 ligger nära den sydvästra kanten av 

udden och riskerar att spolas ut i sjön. Den förmodade grav som påträffades vid inventeringen har en 

stor skada i västra delen, och skärvsten från gravgömman ligger öppet (figur 9). 

Räddningsundersökningar av dessa båda stensättningar kan komma att bli nödvändiga. 

 

Borttagande av träd inom RAÄ 38 
Ett nedtagande av större tallar och björkar med löst hängande rötter längs uddens västra kant går att 

genomföra även om marken inte är tjälad. Träden fälls manuellt och vinschas ut från fornlämningen. 

De kan sedan enligt entreprenören Trädhjälpen forslas bort med hjälp av fyrhjuling och släpkärra. Det 

beräknas att ett trettiotal träd kan behövas tas bort. 

 

Vindfällen inom RAÄ 38 
När det gäller tre vindfällen (rotvältor) som finns i uddens östra del bör materialet i dem genomsökas 

efter skärvsten och annat fyndmaterial. Rekommendationen från entreprenören Trädhjälpen är att de 

ligger kvar till fromma för fisk och djurliv. Görs bedömningen att vindfällena ändå bör tas bort är 

rekommendationen att vältorna rotkapas ett par meter upp på stammen och sedan får ligga kvar. Får 

träden ligga kvar ut mot vattnet finns en risk att vatten och is drar med sig vältan ut i sjön. Kapas roten 

med den rekommenderade längden på stammen är det heller ingen större risk att vältan slår igen.  

 

Är det önskvärt att gå vidare med skyddsåtgärderna måste dialoger tas med ägarna av respektive 

fastigheter.  

 

Här följer en uppställning med åtgärdsförslag för de olika fornlämningarna: 

RAÄ Skador Föreslagen åtgärd 

38 Erosionshak och 

urholkningar i uddens 

kant 

Hängande trädrötter 

Ökad risk för rotvältor 

Placera ut sten i storleken 0,75-1 m ungefär 

var 5:e m längs uddens västra kant 

Placera ut sten i storleken 0,75-1 m ungefär 

var 10:e m längs uddens östra kant 

Ta ned träd som står längs uddens västra kant 

38 Hotade gravar (A2 

samt nyupptäckt 

anläggning) 

Räddningsundersökning, fyndhantering, 14C-

dateringar, rapportering 

38 Vindfällen: tre 

rotvältor 

Rotkapning, vinschning och bortforslande av 

träden 
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274 Erosionshak och 

urholkningar i uddens 

kant 

Hängande trädrötter 

Ökad risk för rotvältor 

Placera sten i storleken 0,75- 1 m runt om 

udden 

Ta ned tallarna på uddens spets 

Vinscha ut träden 

Avlägsna allt ris 

55 Håligheter och 

urholkningar i 

strandkanten mot 

skogsbrynet 

Trädrötter som hänger 

löst 

Torv och fyndförande 

lager hänger löst 

Skydd och stabilisering med StabilEnka och 

Enkamat A i kanten mot skogsbrynet 

Förstärkning och utjämning med sand 

Växtmaterial som passar in i miljön vävs in i 

Enkamat 

56 Håligheter och 

urholkningar i 

strandkanten mot 

skogsbrynet 

Trädrötter som hänger 

löst 

Torv och fyndförande 

lager hänger löst 

Skydd och stabilisering med StabilEnka och 

Enkamat A i kanten mot skogsbrynet 

Förstärkning och utjämning med sand 

Växtmaterial som passar in i miljön vävs in i 

Enkamat 

119 Ingen påverkan av 

stranderosion 

Ingen 

196 Håligheter och 

urholkningar i 

strandkanten mot 

skogsbrynet 

Trädrötter som hänger 

löst 

Torv och fyndförande 

lager hänger löst 

Skydd och stabilisering med StabilEnka och 

Enkamat A i kanten mot skogsbrynet 

Förstärkning och utjämning med sand 

Växtmaterial som passar in i miljön vävs in i 

Enkamat 

197 Håligheter och 

urholkningar i 

strandkanten mot 

skogsbrynet 

Trädrötter som hänger 

löst 

Torv och fyndförande 

lager hänger löst 

Skydd och stabilisering med StabiEnka och 

Enkamat A i kanten mot skogsbrynet 

Förstärkning och utjämning med sand 

Växtmaterial som passar in i miljön vävs in i 

Enkamat 

 

Figur 32. Åtgärdsförslag för de aktuella fornlämningarna. 

 

 

Kostnader för åtgärderna 

RAÄ 55, 56, 196 och 197 
Kostnaderna för att stabilisera och skydda sandstränderna med Enkamat vid RAÄ 55, 56, 196 och 197 

har tagits fram av entreprenören Byggros AB. Kostnaderna är beräknade utifrån en sammanlagd 

strandremsa om grovt räknat 500 x 2 meter (1 000 m2). Trots upprepade förfrågningar har dock inget 
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totalbelopp för utförandet av arbetet erhållits, endast kostnader per kvadratmeter för Enkamat. 

Grundmaterialet StabilEnka kostar 73 kronor per m2. Materialet Enkamat A kostar 365 kronor per m2. 

Sammanlagt blir detta 438 kronor per kvadratmeter. Utifrån en uppskattad yta om 1 000 m2 uppgår 

därför enbart materialkostnaden till 438 000 kronor exklusive moms. Till detta kommer frakt och 

arbetskostnader. Med andra ord blir detta en förhållandevis dyr åtgärd. En liknande lösning som den 

som föreslås för Getryggsudd RAÄ 38 bedöms som mindre lyckad eftersom detta förändrar 

landskapsbilden i alltför stor utsträckning.  

 

RAÄ 38 
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna på Getryggsudd är beräknade utifrån 40 timmars arbete för 

en entreprenör med traktor att hämta sten och sedan lägga ut den längs stranden. Det är också beräknat 

för antikvarisk medverkan av arkeolog för översyn av arbetet.  

När det gäller nedtagning av tallarna på udden är kostnaderna beräknade på fällning av 30 träd. 

Bortforslande av dessa inklusive avlägsnande av allt ris beräknas preliminärt att uppgå till 1 200 

kronor per träd exklusive moms. Rotkapningarna beräknas kosta 1 200 kronor per träd exklusive 

moms.  

Beräknad fältarbetstid för att undersöka stensättningar A2 samt den nyupptäckta graven är 32 timmar. 

Fyndhantering och rapporttid är beräknad till 32 timmar. Resor, logi och 2 stycken 14C-dateringar är 

inkluderade i beloppet. Se mer information i uppställningen nedan. 

Åtgärd Kostnadsuppgift från Inkluderar Kostnad i kr exkl 

moms 

Anläggande av 

skyddsbarriär av sten 

längs RAÄ 38 på 

Getryggsudd 

Fredrik Elgh, entreprenör, 

Edsbyn 

Entreprenör med 

traktor 40 tim 

Arkeolog 24 tim 

 

            42 400 

Borttagande av tallar 

inom RAÄ 38 på 

Getryggsudd 

Trädhjälpen, 

trädfällningsfirma, 

Storvik 

Nedtagande, 

utvinschning och 

bortforslande av 

30 träd 

 

            36 000 

Rotkapning av 

vindfällen 

Trädhjälpen, 

trädfällningsfirma, 

Storvik 

Rotkapning, 

vinschning och 

bortforslande av 

vindfällen 

 

              3 600 

Anläggande av 

erosionsskydd vid RAÄ 

55, 56, 196 och 197 

Byggros AB, entreprenör 

för lösningar gällande 

markarbete och 

anläggningsarbete 

Anläggande av 

Enkamat, 

jordmassor, 

arbetstid, resor 

m.m. 

 

       438 000 kronor    

    exklusive frakt och   

            utförande 

Räddningsundersökning 

av A2 och A9 inom 

RAÄ 38 

Balder Arkeologi Fältundersökning, 

fyndhantering, 
14C-dateringar och 

rapportering 

 

 

 

            45 400 

TOTALT 

 

            565 400 

 

Figur 33. Kostnader för de föreslagna åtgärderna. 
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Figur 34. Läget för A2, en knapp meter från sydvästra kanten av spetsen på Getryggsudd. Foto från 

nordväst. Foto: Katarina Eriksson. 
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geologiskt utlåtande över järnåldersgravfält  
15-11-02 

GEOLOGISKT UTLÅTANDE ÖVER JÄRNÅLDERSGRAVFÄLT, GETRYGGEN I 
HÄLSINGLAND. 
 

Geografiskt läge 
Järnåldersgravfältet är beläget på gränsen mellan Hälsingland och Dalarna i sjön Amungen som 

ligger nordväst om Svabensverk. Ett gränsröse markerar landskapsgränsen på den södra delen av 

ryggen där Järnåldersgravfältet är beläget. Den norra delen av ryggen ligger helt i Dalarnas län. 

Geologisk beskrivning 
Getryggen är en del av ett isälvsstråk som sträcker sig från Kungsgården i söder över Lumsheden 

och Vintjärn och i Sixåns dalgång upp mot och genom sjön Amungen.  Området vid Getryggen 

består mestadels av en tydlig smal rygg, s.k. getrygg, i nord-sydlig riktning ute i sjön Amungen. Vid 

Svans har isälvsavlagringen mera formen av kullar (se geologisk karta i bilaga 1). Getryggstjärnen, 

öster om åsryggen, är en vattenfylld dödisgrop som bildats i samband med isavsmältningen 

genom att en isrest blivit inbäddad i sediment och som senare smält och lämnat efter sig en grop. 

Kullarna öster om Getryggen består av ett backigt moränlandskap medan svackorna är fyllda av 

sand delvis täckt med ett tunt torvlager. Sanden hänger samman med ett dräneringsstråk från 

nordost från inlandsisens avsmältning. Inga aktiva grustäkter finns i åsen men ett gammalt litet 

tag finns i den södra delen. 

 

Fig. 1 Översiktskarta 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 5 

Foto 4 

Foto 3 

Foto 7 

Foto 6 
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Området ligger över högsta kustlinjen vilket innebär att området aldrig varit täckt av ett hav vilket 

i sin tur medför att förutsättningar för avsättning av finkorniga sediment t.ex. lera och silt inte har 

funnits. I området kring Enviken har en havsvik trängt in och som mest nått nivån 205 m ö. h. 

Motsvarande havsvik norr om Amungen in mot Alfta i Voxnans dalgång har nått en högre nivå 227 

m ö.h se bilaga 2. Eftersom Amungens yta varierar mellan 225 och 228 m ö.h. måste det finnas en 

höjdtröskel mellan Amungen och Voxnans dalgång som har hindrat havet från att tränga in.  

Järnåldersgravfältet ligger på den sydligaste delen av åsryggen, kallad Getryggsudd. Ryggen är här 

i sin högsta del ca 7 m över sjöns yta och längst i söder ca 3 m (foto 1). Materialet i åsen är grovt 

med sten och grus som dominerande material.  

Reglering av Amungen 
Sjön Amungen ingår i ett reglerat vattensystem med ett kraftverk vid Dalstuga i den södra delen 

av sjön. Enligt SMHI:s databas över fastställda regleringar (http://vattenwebb.smhi.se/regulations/) 

är en variation av vattenytan på 2,9 m tillåten.  I bilaga 3 syns det modulerade vattenflödet dels 

med regleringar och dels utan. Vattenflödet utan regleringar har en topp på våren vid 

snösmältningen men är i övrigt tämligen jämn medan den reglerade vattenytan är lägre på 

sommaren och högre på vintern.  

Erosion 
Vid fältbesöket (2015-10-19)var vattennivån låg. På den västra stranden har sten ackumulerats i 

en zon som troligtvis representerar högvattennivån, foto 2. Ovanför denna nivå har sten och grus 

rasat ut från slänten, foto 3 och 4.  Det troliga är att is skjutits upp på stranden och gjort sår i det 

skyddande marktäcket. Särskilt där tallarnas rötter står nära kanten har en vertikal brant bildats. 

Besökare som vandrat omkring på udden bidrar också, om än i liten omfattning, till erosionen. Det 

grova isälvsmaterialet är lätteroderat och rasar lätt. Slänten eftersträvar att inta den naturliga 

rasvinkeln vilket är ca 30 grader mot horisontalplanet. Det förekommer några rotvältor uppe på 

åsen. De har inte förorsakat någon erosion förutom den grop som bildats när trädet föll. 

På åsryggens östra sida är erosionen inte lika tydlig men förhållandena är liknande med en 

stenrand vid stranden och i vissa områden utrasad grus och sten ovanför denna nivå, foto 5. 

300 m norr om den sydligaste udden och öster om åsryggen finns en flack sandstrand. Där finns 

ingen stenrand som skyddar mot fortsatt erosion (foto 6). För att hindra transport av sanden längs 

stranden har stenpirer byggts upp (foto 7).   

Erosionsskydd 
Den ansamling av sten som bildats vid strandkanten är ett bra skydd för fortsatt erosion. De stora 

trädrötterna som finns längs strandkanten kan till viss del skydda mot uppskjutande isblock men 

förorsakar också att en brant kant bildas. Det finns också en risk att om träden välter kan större 

sår i marktäcket blottas.  

För att förhindra erosion ovanför den utbildade stenvallen skulle krävas en uppbyggnad av ett 

liknande stenskydd högre upp. För att inte förstöra eller förfula det känsliga och speciella 

http://vattenwebb.smhi.se/regulations/


Sveriges geologiska undersökning  3(7) 

   
 

geologiskt utlåtande över järnåldersgravfält  
15-11-02 

landskapet skulle det krävas en stor mängd stora runda stenar som måste hämtas från en annan 

isälvsavlagring med grovt material. Detta känns inte rimligt med tanke på att trenden i samhället 

är att inte bryta (använda) naturgrus som har betydelse för dricksvattenförsörjning eller för natur- 

och kulturvården (Miljömålet Grundvatten av god kvalitet och Miljöbalken 9§, 6f).  

Rekommendationer 
Så vitt att vattennivån i sjön inte ändras (höjs) är det en långsam och naturlig process med 

stranderosion och anrikning av vissa fraktioner (sten). Vår rekommendation är att låta naturen ha 

sin gång. Möjligen kan man ta ner några av tallarna som står nära strandkanten för att förhindra 

att de välter och river upp större sår. Skulle någon av järnåldersgravarna riskera att förstöras av 

erosionen kanske det är ett bra tillfälle att gräva ut den och få tillgång till mer information om 

järnåldersgravarna.   
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Foto 1: Getryggen sedd från nordost. 

 

Foto 2: En skyddande stenvall har ansamlats i strandkanten på den västra sidan av åsen. Det syns 

en mörk rand på stenarna som avspeglar en vanlig vattennivå. Vattennivån i sjön är vid detta 

tillfälle låg. 
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Foto 3: Utrasad grus och sten från slänten på den västra sidan av åsryggen. Särskilt under 

trädrötterna kan slänten bli brant.  

 

Foto 4: Den sydligaste spetsen på Getryggen. 
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Foto 5: En stenvall har bildats även på den östra sidan av åsen men här har erosionen inte varit 

lika stor.  

 

Foto 6: Den flacka sandstranden öster om åsen utsätts för erosion. 
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Foto 7: För att förhindra sandtransport längs stranden har stenpirer lagts ut. 





Strandnivåkartorna visar den forntida och framtida fördelningen mellan hav och land samt även 
förändringar i sjöarnas utbredningar. Kartorna har framställts genom att sammanlänka digitala 
höjddata med en matematisk strandlinjemodell. I kartorna visas också förloppet för inlandsisens 
avsmältning.

Med hjälp av aktuella nivåvärden i höjddatabaserna kan man beräkna nivåerna för såväl tidigare 
som kommande nivåer. Förändringar i strandnivån härrör från två oberoende rörelser, dels 
jordskorpans höjning, dels havsytans höjning.

Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. När isen 
smälte lättade trycket och jordskorpan började röra sig uppåt för att återta tidigare nivåer, en 
process som fortfarande är aktiv. 

Havsstrandens nivå beräknas genom att addera havsytans nivå till värdet för den nedtryckta 
terrängen. I den nedpressade terrängen är det inte bara nivåerna som är annorlunda utan även 
landytans lutning, vilket innebär att vattendragens lopp och sjöars utbredning delvis varit 
annorlunda i jämförelse med dagens situation.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
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Utdrag ur SMHI:s databas över fastställda regleringar, http://vattenwebb.smhi.se/regulations/ . 

Den blå kurvan visar modulerat naturligt vattenflöde utan regleringar 

Den röda kurvan visar modulerat normalt vattenflöde med regleringar 

 

 

http://vattenwebb.smhi.se/regulations/
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