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Inledning  

På uppdrag av Bixia Fryksdal Energi AB har personal från Värmlands Museum utfört en 

arkeologisk inventering inom ett cirka 280 hektar stort område vid Fryksdalshöjden. Området är 

beläget cirka 4 km sydväst om Västra Ämtervik i Sunne kommun. Utredningen föranleddes av 

Bixia Fryksdal Energi AB:s planer på att anlägga vindkraftverk inom området. Fältarbetet inom 

utredningen utfördes i september 2013.  

 

 
Figur 1. Topografiska kartan med det område markerat inom vilken den arkeologiska utredningen genomfördes. 

Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.  



 

 

 6 

Uppdraget 

I Värmlands Museums uppdrag har ingått att utföra en kart- och arkivgenomgång samt 

fältinventering för att fastställa om den planerade vindkraftsanläggningen skulle komma att 

beröra någon tidigare icke känd forn- och kulturlämning inom utredningsområdet. I uppdraget 

har också ingått att analysera det aktuella områdets historik och kulturmiljö och hur denna kan 

komma att påverkas av planerna på en vindkraftsetablering i området. Vidare har fotomontage 

över vindkraftsparken skapats från riksintresseområdet, K3, för kulturmiljö vid Finnebäck-

Tortan-Takene-Svartåna. Vid den av Länsstyrelsen utpekade kulturmiljön Bäckebron-Elofstorp 

har liknande fotomontage skapats. 

 

Områdesbeskrivning och historik 

Utredningsområdet, kallat Fryksdalshöjden, utgörs av ett topografiskt höglänt skogsområde 

beläget i sydvästra delen av Sunne kommun. Väg 238 mellan Arvika och Sunne korsar 

utredningsområdet. Landskapet som omger utredningsområdet består av måttligt till starkt 

kuperad skogsmark, huvudsakligen bevuxen av barrskog. I området är också rikligt med moss- 

och myrmarker.  

 

Utredningsområdet utgör utmarker till gårdarna Kisterud och Aplungen vilka är belägna 

närmare den bebyggda och uppodlade Fryksdalen. Gården Kisterud omnämns första gången i 

jordeboken år 1540 som et t skattehemman. Enligt skattelängden från 1642 finns två gårdar och 

1674 finns fyra gårdar på hemmanet. I början av 1700-talet fanns det åtta gårdar inom 

hemmanet och en liknande utveckling har skett inom hemmanet Aplungen. Laga skiftet 

gällande de båda hemmanens skogsmarker har skett år 1866 respektive år 1865 (Brodin, 1948). 

Enligt geometriska jordeboken från år 1646 omnämns bland annat att Kisterud har en såg som 

går året om och att man även bedriver fiske i sjön Aplungen. För hemmanet Aplung omnämns 

bland annat två skvaltkvarnar som går både vår och höst samt att man också bedriver fiske i sjön 

Aplungen. På storskifteskartan över hemmanet Kisterud år 1791 finns ett säterområde 

utmarkerat ett stycke nordväst om utredningsområdet (RAÄ 20, 21 och 24). I övrigt är endast 

skog och myrmarker markerade på de båda hemmanens utmarker vilka ligger i anslutning till 

det aktuella utredningsområdet. Enligt Skogsstyrelsens register återfinns även två 

torplämningar (obj 15799 och obj 15800) i skogsmarken öster om utredningsområdet. 

 

År 1695 anlades en hammare, Rinnefors, omkring 7 km söder om utredningsområdet, 

hammaren lades ned på 1860-talet. Cirka 3,5 kilometer nordväst om utredningsområdet låg på 

1700-talet en hammare, Nolby bruk, som uppfördes år 1740. Hammaren kom endast att vara i 

bruk i 42 år och lades ner år 1782 då hålldammen brast (Furuskog, 1924). 

 

Idag kända spår från förhistorisk tid i närområdet utgörs av yxfynd (RAÄ 60, 63 och 87) vid sjön 

Aplungen. I övrigt finns tre registrerade fångstgropar (RAÄ 17, 64, 168) vilka ligger i anslutning 

till skilda vattendrag och i skogsmarken norr om utredningsområdet.  
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Arkeologisk inventering  

 

Metod 

 

Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång av befintliga register såsom 

fornminnesregistret och Skogsstyrelsens register skogens källa. Dessutom studerades äldre 

Lantmäteriakter, den så kallade Hembygdskartan (1883-95 års häradsekonomiska karta) och 

1960-talets ekonomiska karta. Fältarbetet utfördes av en arkeolog från Värmlands Museum och 

den okulära inventeringen kompletterades i vissa fall, i anslutning till spismursrösen och 

kolbottnar, med provstick med jordsond. Dokumentationen utfördes med beskrivningar utifrån 

Riksantikvarieämbetets mall. Påträffade objekt registrerades med GPS och handdator i rikets 

koordinatnät Sweref99 TM.  

 

Kart – och arkivstudierna kom inte att resultera i några indikationer på förekomsten av 

lämningar i fält. Fältinventeringen kom därför i huvudsak att förläggas till sådana platser där 

man utifrån tidigare erfarenheter vet att det är störst sannolikhet att träffa på forn- och 

kulturlämningar. Vidare inventerades närområdet till tre mindre vägsträckor i anslutning till väg 

238. 

 
Inventeringsresultat  

Vid inventeringen påträffades 25 objekt inom utredningsområdet. Alla de påträffade objekten 

utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Huvuddelen av objekten utgörs av gränsmärken i form 

av gränsstenar och gränsrösen (Obj. 1, 3-7, 10-12, 16-20, 24, 25) samt kolningsanläggningar i 

form av kolbottnar och kolarkojor (Obj. 8, 9, 13-15, 21-23). I övrigt påträffades en trolig 

fågelfångstanläggning (Obj. 2). 

 

På nästkommande sidor följer en objektstabell över påträffade objekt vid inventeringen samt en 

översiktskarta över desamma. 
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ID# OBJEKT MARKSLAG SKOGSTYP X-koordinat Y-koordinat BESKRIVNING TERRÄNG PDOP 

1 Gränsmärke Skogsmark Hygge 6618999,69325536 391928,650521387 Gränssten, 0,7x0,2x0,2, 
uppallad av 10-tal stenar, 
0,2-0,4 m st 

småkuperad 
moränmark 

2,6 

2 Fångstanläggning, 
övrigt 

Skogsmark Blandskog 6619519,0419438 391253,453347846 Fågelfångstanläggning?, 4x2 
m (NÖ-SV), bestående av 
fyra stenrösen i vinkel, tre av 
dessa på rad (NÖ-SV) med 
ett avstånd av 1 m. Röset i 
mitten är 0,9 m diam, övriga 
är 0,3-0,6 m st av 0,1-0,3 m 
st stenar. Rösena är ca 0,1 m 
h.  2 m N om dessa är ett 
röse 0,8 m diam och 0,1 av 
0,1-0,3 m st stenar. S om 
anläggningen är spridda 
stenar på hällen. Även två 
större stenar 0,3-0,5 m st.  
 
Antikvarisk kommentar:  
Sannolikt utgör lämningarna 
rester efter en 
fågelfångstanläggning men 
andra förklaringar såsom 
gränsmärken är också 
möjliga. Emellertid ligger 
rösena väldigt tätt samlade 
samtidigt som de mindre 

mindre, flack 
berghäll i 
moränmark 
intill myrmark 

1,7 
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ID# OBJEKT MARKSLAG SKOGSTYP X-koordinat Y-koordinat BESKRIVNING TERRÄNG PDOP 

rösena även saknar 
visarstenar. 

3 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6619293,75206278 391222,39241678 Gränssten, 0,6x0,15x0,05 [o-
v], uppallad av 10-tal stenar, 
0,2-0,9 m st 

småkuperad 
moränmark 

1,8 

4 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6619053,92788993 391224,886037608 Gränssten, 0,5x0,4x0,2, 
uppallad av 10-tal stenar, 
0,2-0,4 m st 

s-sluttande 
moränmark 

2 

5 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6618940,32702872 391779,084335782 Gränssten, 0,5x0,2x0,2, 
uppallad av 15-tal stenar, 
0,2-0,4 m st 

småkuperad 
moränmark 

2,8 

6 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6619654,07342613 390718,563504476 Gränssten, 025x0,45x0,1 [o-
v], uppallad av 10-tal stenar, 
0,1-0,5 m st 

småkuperad 
moränmark 

1,6 

7 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6619586,23714794 390517,505642259 Gränssten, 035x0,2x0,2, 
uppallad av 20-tal stenar, 
övermossade. Pinne 

småkuperad 
moränmark 

1,8 

8 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6619630,9588679 390152,024060778 kolbotten, 10 n diam och 0,5 
m h. 

s-sluttande 
moränmark 

5,7 

9 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6619604,03526222 390158,177315196 kolarkoja, 3,5 m diam och 
0,4 m h. i so ar spismursrose 
1,5x1,5 m st och 0,5 m h av 
0,2-0,5 m st synliga stenar 

s sluttande 
moränmark 

2,5 

10 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6619089,0638255 390417,033967239 Gränssten, 0,6x0,25x0,2 [n-s] 
uppallad av10-tal stenar, 
övermossade. Pinne 

småkuperad 
moränmark 

2,3 
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ID# OBJEKT MARKSLAG SKOGSTYP X-koordinat Y-koordinat BESKRIVNING TERRÄNG PDOP 

11 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6619001,16077986 390406,474962009 Gränsröse, 1 m diam och 0,2 
m h av 0,2-0,3 m st stenar. 
Pinne 

småkuperad 
moränmark 

1,6 

12 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6618893,16646822 390384,436325181 Gränssten, 0,4x0,35x0,1 [n-s] 
uppallad av10-tal stenar, 
övermossade. Pinne 

småkuperad 
moränmark 

1,9 

13 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6617799,06503424 392250,910349573 kolbotten, 11 m diam och 
0,5 m h. 

S-sluttande 
moränmark 

1,8 

14 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6617647,09682905 392053,554967253 kolbotten, 9 m diam och 0,4 
m h. 

småkuperad 
moränmark 

3,2 

15 Kolningsanläggning Skogsmark Blandskog 6617649,69848242 392059,921694203 kolarkoja, 4 m diam och 0,4 
m h. i n troligt spismursrose, 
stenar uppryckta av rötter 

småkuperad 
moränmark 

5,2 

16 Gränsmärke Skogsmark Hygge 6619371,59676095 391342,457092151 Gränsröse, 0,9 m diam och 
0,3 m h av 0,0,5 m stenar. 

hällmark 1,5 

17 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6618162,01466267 392551,218893637 Gränssten, 0,5x0,3x0,2 [no-
sv], uppallad av 5 stenar, 0,3-
0,5 m st 

avsats i sv 
sluttande 
hällmark 

3,5 

18 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6618136,76393884 392518,75742877 Gränssten, 0,6x0,3x0,2 [no-
sv], uppallad av 3 stenar, 0,4-
0,6 m st 

kuperad 
moränmark 

2,8 

19 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6617616,51238844 392418,522263661 Gränssten, 0,6x0,6x0,2 [ono-
vsv], uppallad av 8 stenar, 
0,2-0,5 m st 

kuperad 
moränmark 

1,6 

20 Gränsmärke Skogsmark Barrskog 6617590,196787 392274,841418518 Gränssten, 0,6x0,4x0,2 [ono- v-sluttande 2,5 
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ID# OBJEKT MARKSLAG SKOGSTYP X-koordinat Y-koordinat BESKRIVNING TERRÄNG PDOP 

vsv], uppallad av 2 stenar, 
0,3-0,6 m st 

moränmark 

21 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6618017,15690529 392274,195955477 kolbotten, 13 m diam och 
0,3 m h 

v-sluttande 
moränmark 

2,1 

22 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6618030,51066666 392294,110993606 kolbotten, 13 m diam och 
0,3 m h 

v-sluttande 
moränmark 

2,1 

23 Kolningsanläggning Skogsmark Barrskog 6618026,03574757 392294,73311014 kolarkoja , 3 m diam och 0,3 
m h. spismursrose i n, 1x1 m 
och 0,4 m h, övermossat. 

v-sluttande 
moränmark 

2,1 

24 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6618258,89442945 391589,302197497 Gränsröse , 1 m diam och 0,4 
m h 

småkuperad 
moränmark 

2,2 

25 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6618235,38309618 391522,802930319 Gränsröse , 1 m diam och 0,2 
m h. lösa stenar N om 

småkuperad 
moränmark 

2 

Figur 2. Objektstabell över påträffade lämningar inom utredningsområdet 
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Figur 3. Översiktskarta över nypåträffade objekt och inventerade vägar i anslutning till utredningsrområdet. 

Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.  

 

Gränsmärken såsom Obj 7, 10-12  representerar fastighetsgränsen mellan hemmanen Kisterud 

och Aplungen, en gräns som går att spåra till storskiftet 1788-91, medan övriga gränsmärken 

utgör gränser inom hemmanet Aplungen. Gränserna har sannolikt tillkommit i samband med 

det laga skiftet år 1865, alternativt vid senare skiftesbildningar. 
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Kolningsanläggningarna utgörs av kolbottnar efter resmilor med tillhörande kolarkojor vilka är 

placerade i de områden vilka innehåller avsatser i sluttningar i moränbunden mark. Framförallt 

förekommer denna terräng i nordvästra samt sydöstra delarna av utredningsområdet. 

 

Fågelfångstanläggningen är placerad på en svagt välvt häll i ett område med kraftig ljungbeväxt 

mark intill större sammanhängande moss- och myrmarker. 

 

Figur 4. Den förmodade fågelfångstanläggningen, foto från öst. Anläggningen består av tre rösen på rad samt ett röse 
norr om dessa, tillsammas bildar rösena en vinkel. Strax söder om dessa är spridda stenar samt två större stenar vilka 
ingått i anläggningen. Rösena är placerade på en mindre häll intill myrmarker. Fotograf: Björn Wallbom, Värmlands 
Museum. 

 

 

Analys av utredningsområdets kulturhistoria 

 

De topografiska förutsättningarna inom och i anslutning till utredningsområdet förklarar till 

stora delar avsaknaden av förhistoriska lämningar i närområdet. Det är snarare närmare de 

låglänta sjösystemen som man uppehållit sig under förhistorisk tid, ungefär i samma områden 

som senare kom att odlas upp och befolkas under medeltid och historisk tid. Vid sidan av odling 

och djurhållning har man även nyttjat kraften från mindre vattendrag för att driva kvarnar och 

sågar. Även fiskets betydelse för de närliggande gårdarna tydliggörs genom handlingar från 

1600-talet.  

 

Under 1600-talet anlades flera bruk i Fryksdalen och i den väster liggande Brunskogs socken 

vilket innebar att tidigare obebyggda skogsområden kom att tas i besittning. I ett högt beläget 

område, Skallhöjden, ett litet stycke väster om Fryksdalshöjden anlades även en hammare som 

var i bruk under 1700-talet.  

 

Utredningsområdet är placerat på en kraftig höjdrygg som under historisk tid utgjort utmark till 
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gårdarna vid slättbygderna. Om utmarksbruket vittnar säterdriften vilken går att härleda till 

åtminstone 1700-talets andra hälft då denna finns omtalad i storskifteshandlingar rörande 

hemmanet Kisterud. Att skogsmarken nyttjades till annat än djurhållning berättar de 

nypåträffade kolningsanläggningarna i form av kolbottnar och kolarkojor. Kolningen 

genomfördes av anställda vid bruken, alternativt av torpare eller självägande bönder som då 

kallades kolbönder. En förutsättning för järnproduktionen utgjordes av tillgången till kol som 

ingick i tillverkningsprocessen och sannolikt har kolet som tillverkades vid Fryksdalshöjden 

levererats till något av de bruk som legat i närområdet under 16-1800-talen. 

 

Eftersom kol behövdes både vid tackjärns- och stångjärnstillverkningen fanns risk för att en 

konkurrenssituation om skogen kunde uppstå. I syfte att spara på skogarna, reserverades 

bergslagsområdet i östra Värmland åt tackjärnssmältning medan hamrarna lokaliserades väster 

om Bergslagen vilket delvis förklarar det relativt stora antalet hamrar i området kring 

Fryksdalshöjden. 

Figur 5. Fågelgiller längs en stig till Ivarsbyns säter, Östervallskogs sn, Årjängs kommun. Fotograferat av Sigurd Erixon år 

1922. Ur nordisk kultur 11-12A. 1955. 

 

I skogsmarken norr om utredningsområdet återfinns fångstgropar för älg och vid inventeringen 

påträffades även lämningar efter en sannolik fågelfångstanläggning. Att området innehållit en 

stor mängd skogsfågel berättar ett namn som Orrmossen. Orrmossen är belägen i anslutning till 

utredningsområdet och finns omnämnd på häradsekonomiska kartan från år 1883-95.  

 

Lämningar efter fågelfångstanläggningar är idag kända i huvudsak längs östersjökusten från 

Umeå i norr till Stockholm i söder. En fågelfångstanläggning definieras som en lämning efter 

fångst av skogsfågel och man menar att fågelfångstanläggningar kan utgöras av en eller flera 

rader av stenar i ett eller flera skikt med öppningar för snaror. Alternativ består dessa av på rad 
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liggande eller spridda stenrösen i vilka störar med fångstnät eller snaror varit placerade.  

Diskussion kring övriga kulturhistoriska lämningar och deras bevarandevärde 

 

Samtliga påträffade objekt utgörs av så kallade övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningarna 

är inte skyddade av kulturminneslagen men Värmlands Museum menar att dessa detta till trots 

har ett bevarandevärde. För att avgöra vilka lämningar som kan vara särskilt bevarandevärda 

kan lämningarna värderas utifrån kriterier såsom upplevelse- och kunskapsvärden.  

 

Upplevelsevärden: Hur objekten uppfattas i landskapet, deras tydlighet och förmåga att 

förmedla. 

 

Kunskapsvärden: Objektens förmåga att bidra till en samlad bild över områdets 

kulturhistoriska utveckling. 

 

Nedan följer en tabell över påträffade övriga kulturhistoriska lämningar och deras samlade 

förmåga att tillhandahålla upplevelser och ökad förståelse/kunskap kring utredningsområdets 

kulturhistoria. 

 

Objekt Objektstyp Samlat värde 

1 Gränsmärke Mellan 

2 Fågelfångstanläggning? Högt 

3 Gränsmärke Lågt 

4 Gränsmärke Lågt 

5 Gränsmärke Lågt 

6 Gränsmärke Lågt 

7 Gränsmärke Lågt 

8 Kolbotten Högt 

9 Kolarkoja Högt 

10 Gränsmärke Lågt 

11 Gränsmärke Lågt 

12 Gränsmärke Lågt 

13 Kolbotten Lågt 

14 Kolbotten Mellan 

15 Kolarkoja Mellan 

16 Gränsmärke Lågt 

17 Gränsmärke Lågt 

18 Gränsmärke Lågt 

19 Gränsmärke Lågt 



 

 

 16 

20 Gränsmärke  Lågt 

21 Kolbotten Högt 

22 Kolbotten Högt 

23 Kolarkoja Högt 

24 Gränsmärke Lågt 

25 Gränsmärke Lågt 

Figur 6. Tabellen visar de olika objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och kunskaper. 

 

De kulturhistoriska lämningarna kan ses som enskilda objekt eller så kan man betrakta dessa 

som delar av en helhet. Enligt skriften ”Kulturarvet som resurs för regional utveckling” menar 

man att man genom att anlägga ett ”systemperspektiv” ser objekten som delar av en helhet och 

att man därmed ger en bredare definition av kulturmiljön samtidigt som man fokuserar på hela 

miljöer för kulturmiljövården (Danell m,fl, 2002). Värmlands Museum menar att man genom att 

sätta in objekten i deras historiska sammanhang kan öka kunskapen kring enskilda objekt och 

därmed även bidra till förståelsen kring deras bevarandevärde. Värmlands Museum menar 

vidare att enskilda objekt vilka ingår i sammansatta kulturmiljöer ofta kan förstärka och 

tydliggöra varandra. När Värmlands Museum beskriver de övriga kulturlämningarna som 

kulturmiljöer så är det inte de enskilda objekten utan den sammansatta miljön där de olika 

lämningarna ingår som utgör det objekt som bör lyftas fram. Enligt detta resonemang har 

kulturmiljöer vilka innehåller kolbottnar med tillhörande kolarkoja fått ett högre samlat värde än 

ensamliggande kolbottnar. I enstaka fall har enskilda objekt fått ett högre samlat värde då dessa 

i något fall ansetts kunna bidra med viktig information kring områdets kulturhistoriska 

utveckling (Obj. 2). I ett annat fall har framförallt en synlighet i terrängen vilken bidrar till en 

uppmärksamhet kring områdets historiska utveckling resulterat i ett högt samlat värde (Obj 1). 

 

 

Kulturvärdenas direkta och indirekta inverkan på planeringen 

Värmlands Museums grundinställning är att man bör ta hänsyn till alla lämningar, oavsett deras 

samlade bevarandevärde. Den tidigare omnämnda värderingen av lämningarna bör ses som ett sätt 

att belysa lämningarna samtidigt som extra känsliga objekt eller tydliga historiebärande element 

lyfts fram och tydliggörs inom utredningsområdet. De påträffade lämningarna speglar tillsammans 

områdets historiska användning och är av den anledningen en viktig del i förståelsen för områdets 

historia. Vid exploatering bör därför byggnation ske på ett sådant sätt att lämningarna i störta 

möjliga mån undviks och att ett område närmast dessa lämnas orört.  

 

I uppdraget har ingått att studera ett större landskapsavsnitt vilket visade sig innehålla 

lämningar efter administrativa gränser (merparten sent tillkomna) samt kolningslämningar och 

en möjlig fågelfångstanläggning. De enskilda objekten ligger väl utspridda i landskapet, de 

ligger heller inte på några utpräglade höjdlägen i terrängen, och tar inga större 

sammanhängande ytor i anspråk. På så sätt torde dessa gå att undvika vid en planering av 

anläggandet av verkplatser och tillfartsvägar i området. Flertalet av anläggningarna ligger även i 
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närområdet till Fryksdalsmossen vilken ingår i Sunne kommuns naturvårdsprogram. I 

naturvårdsprogrammet pekas Fryksdalsmossen ut som innehållande ett högt bevarandevärde 

samt en rik fågelfauna (Vindkraft i Sunne, planförslag 2010-12-13). 

 

Sammantaget gör Värmlands Museum bedömningen att en vindkraftspark inte borde innebära 

någon kraftig påverkan på kulturmiljön på platsnivå. Området utgörs av ganska svårtillgänglig 

skogsterräng, något som alltid försvårat människors förutsättningar för boende i området. Detta 

avspeglas också tydligt i den kända fornlämningsbilden, en bild som vittnar om området som ett 

utmarksområde. Inventeringen resulterade i lämningar som ytterligare befäste den bilden, 

lämningar efter kolning och jakt. Den planerade byggnationen kan också komma att påverka 

enskilda objekt. Inga av dessa objekt utgör fasta fornlämningar. Trots det anser Värmlands 

Museum att man bör ta hänsyn till lämningarna och låta dem finnas kvar. Detta eftersom 

lämningarna speglar områdets historiska användning och att man genom att låta dem finnas 

kvar ökar förståelsen för områdets historia. 

 

Vindkraftsetableringens påverkan på traktnivå innefattar kulturmiljöer såsom riksintresset (K3) 

för kulturmiljövården vid Finnebäck-Tortan-Takene-Svartåna samt den av länsstyrelsen 

utpekade kulturmiljön vid Bäckebron och Elofstorp. Den sammanfattande värdetexten kring 

riksintresseområdet lyder: ”Kulturlandskapet med bybildningarna Finnebäck-Tortan-Takene-

Svartåna illustrerar på ett osedvanligt tydligt sätt den värmländska skogsbygdens små 

bygdeenklaver vars uppodling och bebyggelseutveckling kan följas tillbaka till senmedeltiden. 

Odlingsytorna är flerstädes väl i hävd och representerar ett i sen tid stycke ålderdomligt agrar- 

och bylandskap. Bybildningarna och de enstaka utskiftade gårdsbruken ger här, bättre än 

annorstädes i länet, en föreställning om det gamla bondesamhällets bebyggelsestruktur och 

byggnadsätt före de stora omskiftningarna under 17- och 1800-talen. Jordbruksbyarnas 

autentiska miljökaraktär betonas i mängden man- och driftsbyggnader i traditionellt utförande 

med den gamla byvägen, men framför allt med det småbrutna odlingslandskapet som 

sammanhållande bakgrund. Fångstgropssystemet på Styggeberget tillhör skogsbygdens 

karaktärsfornlämningar”(Områden av riksintresse för kulturminnesvård, 1988:11).  

 

Beskrivningen av kulturmiljön vid Bäckebron-Elofstorp berättar om en relativt enhetlig 

jordbruksby med välbevarad och traditionell bebyggelsestruktur. Vidare talar texten om att 

Fryksdalen räknas till länets mest produktiva odlingsbygder med lång kontinuerlig agrar 

markanvändning. Bäckebron-Elofstorp hemman redovisas i skriftliga källor som nyodlingar 

under 1600-talets början och jordbruk har kommit att förbli den dominerande näringen (Hillgren 

m.fl. 1989). 

 

Värdegrunderna till båda dessa kulturmiljöer utgår från bevarade bybildningar med man- och 

gårdsbyggnader i traditionella utföranden men också i hur landskapsbilden idag berättar om 

odlingshistoria i både skogs- och odlingsbygd. På grund av att landskapsbilden utgör en del av 

värdegrunden kan dessa kulturmiljöer sägas vara relativt känsligt för yttre visuell påverkan. På 

nästkommande sidor följer en bildserie över fotomontage med tänkta vindkraftsverk inom 

utredningsområdet med en totalhöjd av 175 respektive 200 meter. 
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Figur 8. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden. Fotot är taget vid väg 238 vid Tortan. Punkt A på kartan 
ovan. Fotot visar att inga verk är synliga från platsen oavsett totalhöjd. Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 9. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 175 meter. Fotot är taget vid väg 238 
vid Takene. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar en tydlig grupp med vindkraftverk, verk 2-7samt spridda verk 1, 8-11. 
Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 10 . Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 200 meter. Fotot är taget vid väg 
238 vid Takene. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar en tydlig grupp med vindkraftverk, verk 2-7samt spridda verk 1, 8-11. 
Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 11. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 175 meter. Fotot är taget strax öster 
om Elofstorp. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk 8, 10, 11, dessutom skymtar verk 9 bakom dessa. Fotograf: Lars 
Sjöqvist, Värmlands Museum. 

 

 
 
Figur 12. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 200 meter. Fotot är taget strax öster 
om Elofstorp. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk 6, 7, 8, 9,10, 11. Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 13. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 175 meter. Fotot är taget vid E45  
norr om Elofstorp. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk  8, 10, 11, dessutom skymtar verk 9 bakom dessa. Fotograf: 
Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 14. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 200 meter. Fotot är taget vid E45  
norr om Elofstorp. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk  8, 10, 11, dessutom skymtar verk 9 bakom dessa. Fotograf: 
Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 
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Figur 15. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 175 meter. Fotot är taget vid E45  
norr om Elofsrud. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk  10, 11. Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 

 

 
 
Figur 16. Fotomontage över vindkraftsverk vid Fryksdalshöjden med en totalhöjd på 175 meter. Fotot är taget vid E45  
norr om Elofsrud. Punkt A på kartan ovan. Fotot visar verk 8, 10, 11. Fotograf: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum. 

 
 

Genom fotomongaten kan man se att verkshöjden har betydelse för hur dessa upplevs i 

förhållande till den trädhorisont där dessa är synliga. Detta gäller såväl vid riksintresseområdet, 
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vid Takene, som vid den av länsstyrelsen utpekade kulturmiljön vid Elofstorp. 

Fotomontagen visar att riksintresseområdet för kulturmiljövården, (K3) Finnebäck-Tortan-

Takene-Svartåna, till viss del kommer att påverkas visuellt av den tänkta vindkraftsparken. 

Sannolikt är det endast i anslutning till Takene som den visuella påverkan blir påtaglig, här 

kommer vindkraftverken synas över trädhorisonten. Ett flertal verk är emellertid placerade 

bakom en höjd, verk 2-7, vilket gör att dessa inte tydliggörs på samma sätt som de övriga 

verken. Området vid Takene utgör ett sammanhängande landskapsrum där trädhorisonten vid 

Fryksdalshöjden utgör en bakomliggande fond. Genom att låta verkens höjder återspegla de 

faktiska förändringarna i topografi och därmed även trädhorisonten vid Fryksdalshöjden torde 

verken lättare kunna smälta in i lanskapsrummet.  

 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Bixia Fryksdal Energi AB har personal från Värmlands Museum utfört en 

arkeologisk inventering vid Fryksdalshöjden, cirka 4,5 Km sydväst om Västra Ämtervik i Sunne 

kommun. Vid utredningen påträffades 25 objekt, samtliga övriga kulturhistoriska lämningar, i 

form av kolningsanläggningar, gränsmärken men även en sannolik fågelfångstanläggning.  

 

Värmlands Museum menar att man bör kunna ta hänsyn till lämningarna vid exploatering och 

låta dem finnas kvar orörda. Hänsynstagandet är viktigt eftersom det inte är de enskilda 

objekten utan den sammantagna bilden av lämningar som tillsammans kan bidra med 

förståelsen kring det specifika områdets kulturhistoriska utveckling. 

 

Fotomontagen visar att skillnaden i verkshöjd avspeglar sig i upplevelsen kring den visuella 

påverkan dessa har på kulturmiljön vid såväl Riksintresseområdet, detta gäller vid Takene som är 

den plats därifrån verken blir synliga, som vid Elofstorp. Vidare menar Värmlands museum att en 

anpassning av verkens höjder utifrån topografiska variationer torde kunna minska verkens 

visuella påverkan vid de utpekade kulturmiljöerna.  
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