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Restaureringsplan – Gräsmarker Lurö skärgård
Natura 2000-kod och namn: SE0610001 Millesvik och Lurö skärgård
Projektområde: 1
Kommun: Säffle
Skyddsstatus: Natura 2000 SPA/SCI
Markägare:
Södra Värmlandsnäs Församling: Kyrkskärgården 1:1
Målnaturtyper: 4030 Torra hedar, 6270 Silikatgräsmarker, 6410 Fuktängar
med blåtåtel eller starr, 8230 Hällmarkstorräng
Målarter: A002 Storlom, A193 Fisktärna, A194 Silvertärna
Planerade åtgärder inom LIFE+ Vänern:
• A2 – Utredning av historisk markanvändning
• C1b – Röjning av buskar och träd
• C2 – Bränning av ljung/gräs
• C6 – Bete & stängsling
• D1– Uppföljning av projektets effekter
• E1 – Skyltning
• E5 – Besöksanordningar
Se även: Restaureringsplan för fågelskär, restaureringsplan för boplattformar.

Vy över Ärnön efter röjning/avverkning, 2016. Foto: Gunnar Lagerkvist

Revideringshistorik:
Datum
2013-10-31
2014-07-09
2015-12-01
2016-12-30
2018-09-26

Namn
Gunnar Lagerkvist
Gunnar Lagerkvist
Oscar Säwström
Gunnar Lagerkvist
Gunnar Lagerkvist

Åtgärd
Första utkast
Första versionen klar
Tillagt bilaga 5, rev formalia
Justerat detaljer i enlighet med utförande
Justerat detaljer och kartor enligt utförande

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 010-224 7000 (växel) E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Sida
2(17)

Beskrivning av objekt
I Vänern finns Sveriges största sötvattensskärgård, med karaktäristiska
stenstränder med vindpinade tallar och stenhällar täcka med lavar. I mer
skyddade områden och på de större öarna växer frodigare vegetation och
lövskogar. På många av dessa öar har markerna tidigare brukats som
betesmark och åker och på dessa har det ofta funnits bebyggelse i form enkla
bostadshus och uthus. De flesta av dessa marker håller nu på att växa igen
med bl.a. en, asp, björk, tall och ljung.

Gunnarsholmen, foto från 1964 (Bengt Brunsell) och 2014 (Gunnar
Lagerkvist).

Gunnarsholmen, foto från 1964 (Bengt Brunsell) och 2014 (Gunnar
Lagerkvist).
De tre öarna Ärnön, Sönnervassen och Gunnarsholmen i Lurö skärgård är
några av de öar där hävden har upphört och det tidigare betespräglade
landskapet har ersatts av täta bestånd av träd och buskar. Studier av den
härads-ekonomiska kartan från slutet av 1800-talet samt ekonomiska kartor
och äldre fotografier visar att dessa öar varit i stort sett öppna fram till
omkring 1960-talet. Då människorna flyttade från öarna och behovet av
betesmarker och vedfång minskade kunde växtligheten ta fart på öarna,
vilket i dagsläget resulterat i täta buskage och uppväxande skogsbestånd.
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Karta – utsnitt av Lurö skärgård med de tre öarna som ingår i LIFE Vänern
markerade med blåa ringar. På kartan syns även ön Vithall som restaurerats
under perioden 2011-2014.

Gunnarsholmen på 1970-talet. Enbuskarna har nyligen börjat etablera sig
på ön. Foto Lars Furuholm.
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På Ärnön och Stora Sönnervass finns uppgifter om att betesdjur (får)
förekommit på fram till 1960- och 70-talet (Karlsson, Olsson 1972). Därefter
har igenväxningen på öarna fått utvecklas fritt. Inledningsvis kommer en
högvuxen ört- och gräsvegetation som skapar grogrund för enbuskar och ris.
Som följd av den uteblivna hävden kan videbuskar och lövträd gro och växa
i svackor och skrevor. Efter ca 50 år har de lite rikare partierna, som tidigare
varit öppna, förvandlats till skog medan de magra häll- och mosaikmarkerna
till stor del blivit täckta av högvuxen ljung och yviga enbuskar.

Ärnön, foto från 1971 (Hans Kongbäck) och 2014 (Gunnar Lagerkvist).
På Stora Sönnervass och Ärnön har några mindre skogsbestånd utvecklats
och om inget görs kommer de öppna betesmarkerna på dessa öar att helt ha
ersatts med skog inom någon eller några generationer. Det skulle innebära att
spåren av det forna, öppna, kulturlandskapet försvinner helt i denna del av
skärgården.

Syfte med åtgärd
Det huvudsakliga syftet är att restaurera naturtyper i art- och
habitatdirektivet och gynna friluftslivet i området, detta genom att återskapa
och hävda betesmarker. De habitat som kommer restaureras är: 4030 Torra
hedar, 6270 Silikatgräsmarker, 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr och
8230 Hällmarkstorrängar. Se förväntade resultat nedan för längre
beskrivningar och arealer. Se bilagor för kartor över berörda områden.

Blodnäva (Geranium sanguineum) och stor blåklocka (Campanula
persicifolia) är två ljusälskande arter som kommer att gynnas av
restaureringarna på öarna i Lurö skärgård. Foto: Gunnar Lagerkvist.
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Beskrivning av åtgärder
A2 – Utredning av historisk markanvändning
De värden som finns i habitaten är ett resultat av hundratals år av mer eller
mindre sammanhängande bete eller slåtter. För att på bästa sätt anpassa
åtgärderna efter de lokala förutsättningarna behövs mer information om hur
området brukades historiskt. Därför har en miljö- och kulturhistorisk
utredning genomförts på de tre öarna i Lurö skärgård under sommaren 2014.

Gunnarsholmen på 1930-talet. Fotokopia av vykort.
C1b – Röjning av buskar och träd
Röjning av buskar och träd genomförs motormanuellt medan hopsamling av
materialet utförs maskinellt. På Ärnön och Sönnervassen transporteras
huvuddelen av det avverkade materialet, inklusive ris, med pråmar till
fastlandet för flisning och värmeutvinning. På Gunnarsholmen, där
igenväxningsvegetationen nästa bara består av enbuskar, samlas det
avverkade materialet ihop i högar som eldas. Se kartor i bilaga 1-4.
Arealer avverkning/röjning:
Ärnön: 11,3 ha
Sönnervassen: 28,2 ha
Gunnarsholmen: 3,3 ha
Totalt C1b: 42,8 ha
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Enstaka träd, som visar
spår av att tidigare ha
vuxit öppet på öarna,
sparas vid restaureringsarbetena.

Bitvis är enbuskagen
nästan ogenomträngliga på
öarna.

C2 – Bränning av ljung- och gräsmarker
Genom att bränna gammalt gräs och förvedad ljung föryngras växterna och
konkurrenssvaga gräs och örter gynnas. De unga ljungskotten är spädare och
äts i större utsträckning av betesdjur än den äldre ljungen. Vid bränningen
förändras den kemiska sammasättningen i jorden så att pH sänks.
Områdena kommer att brännas på våren när fukten börjar lämna
vegetationen men innan växtligheten kommit igång (i regel i början av april).
Bränningarna utförs vid friska vindar och utförs stegvis mot vinden. Se
kartor i bilaga 1-4.
Arealer bränning av ljung och gräsmarker:
Ärnön: 9,0 ha
Sönnervassen: 15,5 ha
Gunnarsholmen: 3,3 ha
Totalt C2: 27,9 ha
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Bränning av ljunghed på ön Vithall i Lurö skärgård. Restaureringsarbetena
på Vithall fungerar som pilotstudie för de åtgärder som genomförs i LIFE
Vänern. Foto: Gunnar Lagerkvist.
C6 – Bete & stängsling
Första betessäsongen på de restaurerade markerna är 2016. Betesdjuren
transporteras ut med pråmar och släpps på lämpliga platser vid öarna i slutet
av maj eller början av juni. På Ärnön och Sönnervassen kommer betet i
huvudsak att utföras av nötdjur (ca 50 st). På Gunnarsholmen kommer
markerna i huvudsak att betas med får. Transporten av djur till och från
öarna samt tillsynen av djuren är arbetskrävande och medför stora kostnader.
Se kartor i bilaga 1-4.
Inför den första betessäsongen har fasta betesstängsel anlagts på Ärnöns
norra del och kring fyrbyggnaden på Gunnarsholmen. Som material till
stängslen används bl.a. störar från de enar som avverkats på öarna. Dessutom
prövas möjligheten att hindra betesdjuren från att vandra iväg genom grunda
vattenområden genom utläggning av bojtåg vilka förankras på bottnen med
betongstenar. På de platser där bojtågen går genom vass har en tio meters
bred gata klippts genom vegetationen. Totalt placeras 1455 meter bojtåg ut
inför sommaren 2016 vilket senare justerats så att det under betessäsongen
2018 låg 141 meter bojtåg vid norra Ärnön och 1245 m öster om Sönnervass.
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Till vänster: Bojtåget fungera som en förlängning av det fasta betesstängslet
på Ärnön. Till höger: Betesdjuren kan enkelt gå iland på betesöarna via den
specialbyggda landgången.
Istället för att anlägga fasta på- och avlastningsplatser på öarna har en
specialbyggd landgång tillverkats under våren 2016. Den fyra meter långa
landgången monteras på transportpråmens nos vilket i hög grad underlättar
lastningen av betesdjuren på och av pråmen. En viktig fördel med denna
lösning är att den, till skillnad mot fasta anläggningar på öarna, fungerar bra
vid de olika vattenstånd som kan råda i Vänern.
För att underlätta tillsynen av betesdjuren har tre GPS-sändare köpts in under
2016 och satts runt halsen på några av betesdjuren. TDå åtgärden bedömdes
som lyckad inköptes till betessäsongen 2018 ytterligare två GPS-sändare.
Portabla grindar inklusive dörrar och fodertråg har också anskaffats för att
underlätta hanteringen av djuren.
Arealer bete:
Ärnön: 11,3 ha
Sönnervassen: 28,2 ha
Gunnarsholmen: 3,3 ha bete
Totalt: 42,8 ha bete
Längd staket och bojtåg:
Ärnön: 27 m staket, 634 m bojtåg (det sistnämnda minskat till 141 m efter att
bojtåget tagits bort mellan Vithall och Mathall våren 2018)
Sönnervassen: 1245 m bojtåg
Gunnarsholmen: 164 m staket runt fyren
Totalt: 191 m staket, 1386 m bojtåg
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Betande nötdjur på ön Vithall i Lurö skärgård 2012. Restaureringsarbetena
på Vithall fungerar delvis som pilotstudie för de åtgärder som ska
genomföras i LIFE Vänern. Foto: Mikael Solebris.
D1 – Uppföljning av projektets effekter
Fotografering i fasta GPS-punkter har utförts under 2014, innan
restaureringarna påbörjades. Samma punkter kommer att fotograferas igen i
slutet av projektet. Även uppföljning av gräsmarker, enligt
Naturvårdsverkets manual, utförs före och efter åtgärdernas genomförande,
(se tabell D1). I Lurö skärgård avser uppföljningen habitaten 4030, 6270,
6410, 8230. Även fågellivets förändring följs upp före och efter genomförda
restaureringsinsatser genom linjetaxering vid sammanlagt tre tillfällen under
perioden ungefär mitten av maj till slutet av juni.
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Ärnön mot söder, 1970-tal. Foto: Lars Furuholm.

E1 – Skyltning
Skyltar som informerar om LIFE+ Vänern-projektet har satts upp på
strategiska platser under projekttiden (se bifogade kartor för placering).
En separat skylt kommer att tas fram och sättas upp på Vithall, på Lurö vid
Stenstaka och på Ekenäs. Syftet är att informera om odlingslandskap,
markhistorik och naturvärden på de betade öarna i Lurö skärgård.
E5 – Besöksanordningar
Lurö skärgård är ett populärt område för friluftsliv och turism speciellt under
sommaren. Besökarna kommer i huvudsak med egen båt. Under sommaren
utgår även båttrafik från Ekenäs och Spiken ut till skärgården. Genom
restaureringsarbetena och utvecklingen av besöksanordningar kommer
attraktionskraften att öka ytterligare.
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Inom projektet kommer en brygga att anläggas på ön Vithall för att förenkla
för båtburna besökare. Där kommer även en enklare rastplats anläggas i
anslutning till det öppna skärgårdstorpet. Se kartor i bilaga 1-4.
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Förväntade resultat
Habitat och hur stor yta som förväntas restaureras (se bilaga 1-3 för kartor):
4030 – Torra hedar
Torra-friska, hävdpräglade hedar på silikatrika podsoljordar (på morän, dock
ej sandfält!) nedanför trädgränsen i alpin boreal och kontinental region.
Yta: 15,9 ha
6270 – Silikatgräsmarker
Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra-friska,
silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet,
men kan vara stadd i igenväxning.
Yta: 1,9 ha
6410 – Fuktängar med blåtåtel eller starr
Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen.
Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i
igenväxning.
Yta: 16,8 ha
8230 – Hällmarkstorräng
Växtsamhällen med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och mossor på
silikatrika hällmarksytor. Hällarna är tidvis mycket torra och har ett tunt,
fläckvist förekommande jordtäcke. Naturtypen förekommer i huvudsak i
områden med någon typ av störning, t.ex. bete. De artrikaste och
värdefullaste exemplen av habitatet förekommer i öppna betesmarker, kusteller åkerslandskap. Naturtypen är särskilt karaktäristisk i kusttrakter och
kring Vänern.
Yta: 43,0 ha (inklusive restaurerade fågelskär)

Hällmarkstorräng med blomande mandelblom (Saxifraga granulata) på ön
Vithall i Lurö skärgård. Foto Gunnar Lagerkvist.
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Tidsplan
Restaureringen avbetesmarkerna i Lurö skärgård är ett komplext projekt där
en rad olika delmoment behöver utföras i särskild ordning. Följande
tidpunkter har angivits som måldatum för olika arbetsmoment:
31/12 2014: Första etappen manuella röjningar genomförda. Första
uppföljningstillfället för gräsmarker och fåglar. Fotodokumentation.
31/10 2015: Maskinella avverkningar och virkestransporter genomförda
30/4 2016: Bränning av ljunghedar och gräsmarker genomförd
31/5 2016: Anläggning av betesstängsel och dockningsplatser färdigt
31/10 2016: Första betessäsongen avslutad
31/10 2018: Tredje betessäsongen avslutad
31/10 2018: Besöksanläggningar anlagda. Andra uppföljningstillfället för
gräsmarker och fåglar. Fotodokumentation.

Flera arbetsmoment behöver fortlöpa över flera säsonger vilket framgår av
nedanstående tabell:
2014

2015

2016

2017

Manuell röjning
Maskinella avverkningar
Bränning av ljunghedar och
gräsmarker
Anläggning av stängsel och
dockningsplatser
Bete
Besöksanläggningar

Bilagor
Bilaga 1. Översiktskarta. Lurö skärgård
Bilaga 2. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Gunnarsholmen
Bilaga 3. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Stora Sönnervassen
Bilaga 4. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Ärnön
Bilaga 5. Rapport Historisk markanalys Värmlands museum

2018
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Bilaga 1. Översiktskarta. Lurö skärgård
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Bilaga 2. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Gunnarsholmen
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Bilaga 3. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Stora Sönnervassen
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Bilaga 4. Detaljkarta. Restaureringsarbeten på Ärnön

Historisk markanalys inför
gräsmarksrestaurering på öar
och uddar i Vänern
Hammarö, Kristinehamns och Säffle kommuner,
Värmlands län
2014:14

1
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Historisk markanalys inför
gräsmarksrestaurering på öar och uddar i
Vänern
Eskilsäters socken, Säffle kommun, Hammarö socken och
kommun samt Visnums och Visnums-kils socknar, Kristinehamns
kommun
Värmlands län
Dnr 14.270.122

Hans Olsson
Dokumentation & samlingar
Värmlands Museum
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Inledning
I augusti 2014 utförde personal från Värmlands Museum en inventering av
fyra projektområden, sammanlagt 9 delområden, i och i direkt anslutning
till Vänern. Inventeringen, utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland,
utgör en del i projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Projektet är ett samarbete
mellan Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland där 17
projektområden skall restaureras för att gynna arter och naturtyper som är
utpekade i Natura 2000-områden. Projektet syftar till att hävda
betesmarker och slåttermarker så att de inte försvinner. För att anpassa
restaureringsåtgärderna behöver Länsstyrelsen information om den
historiska markanvändningen inom respektive område. De aktuella
områdena utgjordes av Lurö-Millesvik, Nötön-Åråsviken, Värmlands Säby
och Klarälvsdeltat.

Metod
Innan arbetet i fält påbörjades studerades äldre kartmaterial hos
Lantmäteriverket och skriftligt material för respektive område. Bland det
skriftliga materialet återfinns Ortnamnen i Värmlands län och diverse
lokalhistorisk litteratur.
Fältarbetet skedde medels inventering där påträffade objekt
fotograferades, beskrevs enligt RAÄs principer och mättes in med
handgps.
Vid inventering är ambitionen alltid att försöka finna alla lämningar som
finns. Detta är sällan möjligt, vilket också erfarenheter från en rad olika
inventeringar visar, inte minst Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventeringar. Det är tyvärr aldrig möjligt att täcka av varenda
meter vid inventeringar, trots att man försöker. Väderförhållanden och,
inte minst, växtligheten på platsen, skapar också vissa förutsättningar.
Snårig skog, högt gräs etc försvårar och omöjliggör ibland möjligheten att
finna lämningar. Dessutom är det så att man ofta behöver återbesöka en
plats flera gånger för att skapa sig en så god bild av platsen som möjligt.
Detta är sällan möjligt vid inventeringar som skall ske under en begränsad
period.
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Figur 1. Inventeringsområdena i Lurö skärgård markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Figur 2. Inventeringsområdena Nötön-Åråsviken, Värmlands Säby markerade. Lantmäteriet.
Ärende nr MS2005/01156.
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Figur 3. Inventeringsområdena i Klarälvsdeltat markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Områdesbeskrivning och historik Lurö-Millesvik
Gunnarsholmen, Sönnervassen och Ärnön i Eskilsäters socken
Gunnarsholmen, Sönnervassen och Ärnön ligger i Lurö skärgård, omkring
3,5 till 4 kilometer från sydspetsen av Värmlandsnäs. Gunnarsholmen är en
cirka 340x160 meter stor klippö som omnämns i skriftligt källmaterial från
1700-talet. På 1740-talet är namnet Hamnholmarne, ett namn som ger en
antydan om att ön använts som någon form av naturhamn. Från 1780-talet
omnämns också det namn ön har i dag, Gunnarsholmen (Ortnamnen i
Värmlands län 1944). På den häradsekonomiska kartan, den äldsta av de
mer detaljerade kartor som finns över ön, finns ingen markering för skog.
Detta bör innebära att ön vid denna tidpunkt haft mycket liten växtlighet.

Figur 4. Gunnarsholmen från öster. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Aspholmsleden, som Gunnarsholmen ligger invid, var den först utprickade
leden i Lurö skärgård (Hallberg 1992). Fyren på Gunnarsholmen anlades
1852-53, men byggdes sedan om 1878 (Freudendahl 1982, Hallberg 1992,
RAÄs bebyggelseregister). Lämningarna på ön torde därför i första hand
vara från denna tid eller yngre. På ett sjökort från 1782-85 återfinns dock
ett kummel på öns nordvästra del (Krigsarkivet). Kumlet är raserat och inga
spår återfinns idag.
Enligt uppgift har man hållit djur såsom kor, får, grisar och höns på ön
(RAÄs bebyggelseregister).

9

Öster om Gunnarsholmen återfinns Sönnervassen. Sönnervassen består av
Stora Sönnersvassen i söder och flera små öar i norr kallade Lilla
Sönnervassen. Sammanlagt är öarna omkring 1,5 kilometer långa och drygt
300 meter breda, men däremellan finns åtskilligt med mellanliggande
vatten. Öarna finns omnämnda på 1700-talet. 1788 återfinns namnet
Sunners vassen. Namnet har sannolikt att göra med öarnas förhållande till
det nordligare liggande Aspholmen (Ortnamnen i Värmlands län 1944). På
den häradsekonomiska kartan, den äldsta av de mer detaljerade kartor
som finns över ön, finns ingen markering för skog.
På Lilla Sönnervass har det funnits bebyggelse. På 1850-talet skall en familj
Lindblad flyttat dit från Aspholmen. Huset skall enligt Freudendahl brunnit
1897 (Freudendahl 1982). Enligt Iwan Schyman skall huset byggts omkring
1853, men brunnit ner rätt snart. En ny stuga skall stått färdig 1894, men
övergivits 1897 för att 1907 flyttas till Vithall och tjäna som redskapsbod
(Schyman 1954). Både Stora och Lilla Sönnervass har brukats som
betesmarker fram till 1960-talet (Thor 2008).
Nordöst om Sönnervassen återfinns Ärnön. Denna ö är drygt 500 meter
lång och 200 meter bred. Ön omnämns första gången 1740 som Arnöön
(Ortnamnen i Värmlands län 1944). På den häradsekonomiska kartan, den
äldsta av de mer detaljerade kartor som finns över ön, finns ingen
markering för skog.
Även på denna ö skall det funnits bebyggelse enligt uppgift. 1895 skall
Emanuel Wallstedt flyttat dit från Vithall. Från 1910 skall det ha funnits två
familjer på ön, men från 1914 skall ön blivit öde. Enligt samma uppgifter har
man inte bedrivit något jordbruk på ön (Freudendahl 1982). Däremot skall
man tidvis brukat ön som betesmark in på 1970-talet (Thor 2008).
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Resultat Lurö-Millesvik
För närmare beskrivningar hänvisas till objektbeskrivningar längre fram i
rapporten.

Figur 5. Påträffade objekt på Gunnarsholmen, Sönnervassen och Ärnön. Lantmäteriet.
Ärende nr MS2005/01156.

Gunnarsholmen
Inventeringen utfördes 7 augusti 2014 i soligt väder med lätt bris.
Inventeringen tog sin början på Gunnarsholmen. Sedan tidigare fanns en
registrering i FMIS (RAÄ 217, Eskilsäters sn). Denna husgrund, delvis av
tegel, har enligt bebyggelseregistret utgjort ett fähus.
Kring själva fyren påträffades fyra objekt (obj 1-4). Två av dessa utgörs av
stenpackningar (obj 1 och 3) och två av terrasseringar (obj 2 och 4).
Stenpackningarnas funktion är inte klarlagd, men de kan ha fungerat som
fundament till någon form av sjömärken. Terrasseringarna har man
sannolikt anlagt för att skapa plana ytor kring själva fyren.
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Sydväst om fyren återfinns lämningarna efter bryggkonstruktioner (obj 56). På ömse sidor av en mindre hamn syns stenpackningar i vattnet, mellan
20 och 30 meter långa.
Omkring 45 meter sydväst om hamnen återfinns en husgrund efter ett
boningshus (objekt 7).
Längs öns sydöstra strand påträffades två mindre ansamlingar med stenar
(obj 8-9). Det är svårt att säga vad dessa representerar. Möjligen kan de ha
utgjort någon slags gränsmarkeringar, kanske för fiskerättigheter. Det är
relativt vanligt att liknande konstruktioner påträffas i Luröskärgården och
längs stränderna på södra Värmlandsnäs.
Sydväst om RAÄ 217 återfinns en jordkällare med skiffertak (obj 10).
Norr om den västra fyren påträffades ytterligare en mindre stenansamling,
liknande objekten 8 och 9 (obj 11).
Väster om fyren återfinns en mindre stenmur (obj 12) samt vad som
förefaller vara resterna efter en rök (obj 13).
Slutligen påträffades vad som sannolikt är någon form av eldstad/ugn
nordost om fyren (obj 14).
Sammantaget visar fynden av anläggningarna, samt tidigare kända
lämningar, att Gunnarsholmen varit bebodd och använd i högre
utsträckning än de flesta öar i närheten. Här återfinns, förutom fyren,
lämningar efter ytterligare ett hus, uthus, källare, terrasseringar etc.

Sönnervassen
Inventeringen utfördes den 7 och 26 augusti. Inventeringen försvårades till
stor del av den täta vegetation av enar, ljung och annan växtlighet som
finns på dessa öar.
På de öar som utgör Lilla Sönnervassen påträffades objekten 15-19. Tre av
dessa utgörs av mindre stenansamlingar vilka sannolikt är rester efter
någon form av gränsmarkeringar (obj 15-17). Tydligast är detta i fallet med
objekt 17, som har en omkullfallen mittsten. På samma lilla ö återfinns
även bebyggelselämningar (obj 18) och en pir/bryggkonstruktion (obj 19).
Bebyggelselämningarna utgörs av en mycket överväxt och på grund av
detta, svårdefinierad husgrund. Enstaka syllstenar och vad som förefaller
vara en spisrest, liksom förekomsten av nypon och brännässlor styrker att
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detta är platsen för bebyggelse. Det mesta talar för att detta är platsen för
den bebyggelse som finns omnämnd i texten ovan.
Piren/bryggkonstruktionen hör sannolikt samman med denna bebyggelse.
På Stora Sönnervassen har endast en stenansamling liknande objekten 1519 påträffats (obj 20).

Ärnön
Även denna ö inventerades den 7 och 26 augusti. På samma sätt som för
Sönnervassen, försvårades inventeringen av ställvis mycket tät
vegetation.
På öns norra del påträffades vad som förefaller vara en gränsmarkering (obj
21). Lämningen liknar också ett sjömärke, men storleken överensstämmer
bättre med ett gränsröse. På öns sydöstra del påträffades vad som
förefaller vara bebyggelselämningar (obj 22). Delar av en syllstensrad till en
byggnad, liksom förekomsten av nypon och björnbär, indikerar att detta är
platsen för bebyggelsen som omnämns i texten ovan.
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Områdesbeskrivning och historik Nötön-Åråsviken
Prästön, Hästudden och Arskagsudden
Området ligger på västra sidan om Kilsviken i södra delen av Kristinehamns
kommun.
Den inventerade delen av Prästön utgörs av den sydvästa delen, omkring
300x260 meter stor. Prästön omnämns första gången på en geometrisk
karta över Nynäs från 1698 (LMS akt R83-40:1). Ön återfinns också på en
sockenkarta från 1702 (LMS akt R83-1:1). På båda dessa tidiga kartor
består marken dels av skog, dels av ängsmark. Den senare återfinns på öns
kanter. Ingen bebyggelse återfinns. Den södra udden benämns på båda
kartorna som Söder Prästöudde. Nordost om det inventerade området
återfinns även en markering för en fast fiskeanläggning på 1698 års karta.
Först på den häradsekonomiska kartan från 1883-95, återfinns bebyggelse
på ön. Bebyggelsen består av ett bostadshus och ett uthus. Båda finns
kvar idag. Sydväst om bebyggelsen är en åker markerad på den
häradsekonomiska kartan. På samma karta omnämns att ön tillhör
kyrkoherden i Visnums socken. På denna karta består ön mestadels av
ängsmark, delvis skogsbeklädd. På 1960-talets ekonomiska karta utgörs
en större del av ön av öppen mark. Särskilt på den sydvästra delen, men
också mer centralt (Ekonomiska kartan 1964, blad 10E0a).

Figur 6. Hus på Prästön. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Hästudden är en omkring 220x110 meter stor udde belägen på Österön,
sydväst om gården Västra Nötön. Nötön omnämns första gången 1564
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som två torp under Riseberga kloster (Ortnamnen i Värmlands län 1939).
Enligt Ernvik finns Nötön omnämnd tio år tidigare (Ernvik 1956). Själva
Hästudden finns namngiven på en karta över Broby från 1698 (LMS akt
R83-8:1). På denna karta, liksom på 1702 års sockenkarta är udden
skogbeklädd (LMS akt R83-1:1). På den häradsekonomiska kartan från
1883-95, finns en åker markerad i nordöstra delen av Hästudden
(Häradsekonomiska kartan). På 1960-talets ekonomiska karta är marken
öppen längst söderut på udden, samt något i nordöstra delen av udden
(Ekonomiska kartan 1964, blad 10D0j).
Arskagsudden är en udde längst söderut på den halvö som idag benämns
Arskagen, tidigare bland annat Arskagsön (Ortnamnen i Värmlands län
1939). Den inventerade delen av udden bestod av ett cirka 210x100 meter
stort område. Gården Arskagen omnämns första gången 1670, medan
udden omnämns som Söder Arskagsudd på en karta över Broby från 1698
(LMS akt R83-8:1). På denna karta, liksom på 1702 års skockenkarta, är
udden skogsbeväxt (LMS akt R83-1:1). På den häradsekonomiska kartan
återfinns några mindre åkrar omkring 500 meter norr om sydspetsen av
udden. I övrigt bestod resten av udden av skog. På 1960-talets ekonomiska
karta består dock den södra spetsen av udden av öppen mark (Ekonomiska
kartan 1963, blad 9D9j).
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Resultat Nötön-Åråsviken
För närmare beskrivningar hänvisas till objektbeskrivningar längre fram i
rapporten.

Figur 7. Påträffade objekt på Prästön, Hästudden, Arskagsudden och Sandholmen.
Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.

Hästudden och Arskagsudden inventerades i solsken 20 augusti. Prästön
inventerades den 21 augusti i kraftigt regn.

Prästön
På Prästön kvarstår den bebyggelse som återfinns på såväl den
häradsekonomiska kartan, som 1960-talets karta. På ön återfinns även
rester av en jordkällare (obj 27), igenväxt åker (obj 28), samt två plana
stenfria ytor (obj 29 och 30) vilka kan ha utgjort åkermark vid någon
tidpunkt. Detta är dock oklart.
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Hästudden
I den öppna marken på södra delen av Hästudden påträffades en otydlig
och kraftigt överväxt husgrund efter ett bostadshus (obj 25). Husgrunden
ger ett ålderdomligt intryck, genom att den saknar tydliga grundstenar och
istället är försedd med vallar och en mindre källargrop. Då husgrunden inte
heller kan återfinnas i kartmaterial, talar det mesta för att husgrunden
skall betraktas som fornlämning.
I nordöstra delen av Hästudden påträffades diken (obj 26) som hör till den
igenväxta åker som återfinns på den häradsekonomiska kartan.
Åkermarken återfinns innanför, söder och väster om dikena.

Arskagsudden
Strax norr om den öppna marken längst söder ut på Arskagsudden,
påträffades en husgrund av mycket stort intresse (obj 23). Husgrundens
placering, storlek och konstruktion, talar för att det kan röra sig om en
medeltida anläggning liknande de som bland annat påträffats på den så
kallade Körsbärsholmen i Tveta socken mellan Åmål och Säffle. I en
markskada i husgrundens källare påträffades kalksten och kalkbruk, något
som är mycket ovanligt i andra miljöer. Husgrundens storlek och
konstruktion var dock något svår att avgöra på grund av kraftig
igenväxning.
En bit norrut hittades en grop (obj 24) som kan ha med objekt 23 att göra.
Liknande gropar har bland annat hittats i en liknande miljö nära Rosenborg
på Värmlandsnäs.
Om tolkningen jag gjort är korrekt kan man förvänta sig att det finns fler
lämningar på denna relativt igenvuxna udde.
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Områdesbeskrivning och historik Värmlands Säby

Figur 8. Vy mot Sandholmen från norr. Foto Hans Olsson, Värmlands Museum.

Sandholmen
Sandholmen är också belägen i södra delen av Kristinehamns kommun,
nära Vismans utlopp i Kolstrandsviken. Sandholmen är belägen på Säbys
mark, en gård som finns omnämnd redan 1216 (Ortnamnen i Värmlands län
1939).
Själva Sandholmen omnämns på en geometrisk karta över Säby från 1698.
På denna karta omnämns också San udden längst ut på holmen. Holmen är
vid denna tidpunkt helt skogbevuxen, men omgiven av ängsmark i norr och
i väst. Längst i söder återfinns även en fast fiske anläggning (LMS akt R8257:1). Även på den häradsekonomiska kartan är Sandholmen beväxt med
skog. På 1960-talets karta återfinns två mindre ekonomibyggnader på
Sandholmen. I söder och i norr finns öppna marker (Ekonomiska kartan
1964, blad 10E0a).
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Resultat Värmlands Säby
För närmare beskrivningar hänvisas till objektbeskrivningar längre fram i
rapporten.

Figur 8. Påträffade objekt på Prästön, Hästudden, Arskagsudden och Sandholmen.
Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.

Sandholmen inventerades också 21 augusti i regn.
På halvön finns en rad lämningar från olika tidsperioder. De består av
odlingslämningar (obj 31,32,36,37,40 och 41) från olika tider, en husgrund
(obj 38), diverse gropar (obj 34, 35 och 39) varav några kan vara äldre
rotvältor, en invallningsvall (obj 33) och en täktgtop (obj 42).
På öns krön finns en märklig vall, som hägnar in ett cirka 30 meter stort
område. Vallen består av grus och bedöms vara en naturlig bildning. Söder
om denna finns något som eventuellt skulle kunna vara ryggade åkertegar.
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Det har dock inte gått att få detta bekräftat. Då ingen åkermark återfinns
på de historiska kartorna kan en förklaring vara att odlingen på platsen
skett i tider mellan kartläggningarna, det vill säga mellan 1698 och 188395. En annan möjlighet är förstås att lämningarna är äldre än 1600-talets
slut. I dagsläget går det inte att säga vilket som.

Områdesbeskrivning och historik Klarälvsdeltat
Djupsundsviken och Nolgårdsviken
Området Djupsundsviken ligger på mark tillhörande gårdarna Djupsundet
och Mörmon i nordvästra delen av Hammarö kommun. Gården Djupsundet
nämns första gången 1468 (Nilsson 1997) med Mörnom omnämns första
gången 1594 (Ortnamnen i Värmlands län 1922). Medan den västra delen
av området ser ut att ha varit sanka marker, har den östra delen haft
bebyggelse åtminstone sedan 1800-talets slut. På den häradsekonomiska
kartan återfinns bebyggelse, med tillhörande åkrar, i form av torpet
Nolstugan och ett soldattorp på det som omnämns som Djupsundsholmar,
idag kallat Djupsundsholmarna.
Det område som kallas Nolgårdsviken tillhör historiskt gården Hammar.
Hammar omnämns första gången år 1441 (Nilsson 1997), men Hammarö
socken omnämns redan 1296 (Nilsson), vilket sannolikt innebär att gården
funnits redan i slutet av 1200-talet.
Den äldsta kartan över Hammar, från 1735, vittnar om att de aktuella
områdena främst utgjorts av ängsmark, men också av skogsmark (LMS akt
R32-16:1). I slutet av 1800-talet har dock delar av marken omvandlats till
åkermark, vilket den häradsekonomiska kartan vittnar om.
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Resultat Klarälvsdeltat
För närmare beskrivningar hänvisas till objektbeskrivningar längre fram i
rapporten.

Figur 9. Påträffade objekt vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.

Djupsundsviken
Inventeringen utfördes den 28 augusti i solsken. På den västra och
sydvästra delen av utredningsområdet påträffades inga lämningar alls.
På den östra sidan påträffades husgrunden efter torpet Nolstugan (obj 43),
ett grävt vattenhål (obj 44), en stenmur (obj 45), ett odlingsröse (obj 46)
och två åkerdiken (obj 47-48).
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Nolgårdsviken
Även detta område inventerades 28 augusti. I området påträffades ett
flertal åkerdiken (obj 49-53). Intill några av dessa har man även byggt vallar
för att valla in åkrarna.

Sammanfattning
I augusti 2014 utförde personal från Värmlands Museum inventeringar inom
nio olika områden i Hammarö, Kristinehamns och Säffle kommuner.
Inventeringarna var en del i projektet LIFE+Vänern som genomförs 20132018. Sammanlagt påträffades 53 olika objekt, däribland husgrunder,
åkerdiken, odlingsrösen och gränsmärken. Lämningarna bedöms till största
delen vara från 1800- och framåt, men några är av betydligt äldre datum. I
ett fall möjligen medeltida (objekt 23).
Arbetet har också aktualiserat de problem som det innebär att utföra
inventeringar under sommarhalvåret. De flesta områden som inventerats
har varit kraftigt igenväxta vilket försvårat inventeringarna i mycket hög
grad. Återbesök på några av de mest igenväxta platserna skulle säkert
resultera i att fler lämningar påträffas.
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Objektlista
1.

Stenpackning, sannolikt fundament, 1 m diam och 0,4 m h.
Bestående av rundade, 0,1-0,3 m stenar. Fyrkantigt järnrör i mitten.

2. Terrass, 6x0,3 m (Ö-V) och 0,3 m h. Bestående av 0,2-0,6 m stenar.
3. Stenpackning, sannolikt fundament, 1 m diam och 0,4 m h.
Bestående av 0,2-0,5 m stenar. Rest av träkäpp i mitten.
4. Terrass, 7x0,5 m (N-S). Bestående av 0,3-1 m st stenar.
5. Pir/bryggkonstruktion, 30x3 m (NNV-SSÖ). Bestående av 0,1-0,5 m
stenar. Ställvis syns timmerrester i vattnet.
6. Pir/bryggkonstruktion, 20x4 m (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m h. Bestående
av 0,1-0,5 m stenar. Timmerrester, tegel och enstaka metallrör
synliga i konstruktionen.
7. Husgrund, 7x6 m (Ö-V). I S delen är en dubbel syllkonstruktion fylld
med grus emellan. I N delen är ett spismursröse av sten och tegel,
2,5 m diam och 0,4 m h.
8. Stenpackning, 0,5 m diam och 0,3 m h. Bestående av 4 st 0,3-0,4 m
st stenar. Kan vara gränsmärke eller eventuellt riktmärke för
sjöfart.
9. Stenpackning, 1x0,5 m (N-S) och 0,3 m h. Bestående av 7 st 0,2-0,4
m stenar. Gränsmärke eller riktmärke för sjöfart.
10. Källare, 6x5 m (NNÖ-SSV). Ingång i S. Delvis bevarat tak med skiffer.
Cement på S väggen.
11. Stenpackning, 0,5 m diam och 0,2 m h. Bestående av 5 st 0,3-0,4 m
st stenar. Tolkning, se 8 och 9.
12. Stenmursliknande anläggning, 4x0,5 m (Ö-V) och 0,2 m h.
Bestående av 0,1-0,3m stenar.
13. Rök?, rest av, 1x0,4 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m h. Bestående av tegel
och 0,1-0,2 m stenar. Konstruktionen, teglet och närheten till fyren
kan tala för rök.
14. Rök/ugn/eldstad, rök, 0,5 m diam och 0,4 m h. Öppning mot NÖ.
Bestående av 0,2-0,5 m stenar.
15. Stenpackning, 4 st 0,2-0,4 m st stenar på hällen, 0,3 m h. Sannolikt
gränsmärke.
16. Stenpackning, 3 st 0,4-0,6 m st stenar på hällen. Sannolikt
gränsmärke.
17. Gränsmärke, bestående av en 0,6 m st sten, omkullfallen. Runt om
är 4 st 0,2-0,3 m st stenar.
18. Husgrund, ca 7x5 m (Ö-V). Ställvis synliga syllstenar. I SÖ antydan
till spismursröse av gråsten, skärviga, 1 m diam och 0,2 m h. Mycket
kraftigt överväxt. Nypon och brännässlor väster om indikerar ev
uthus.
19. Pir/bryggkonstruktion, 7x2 m (NÖ-SV) och 0,1-0,3 m h. Bestående
av 0,1-0,6 m stenar.
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20. Gränsmärke, 0,5m diam och 0,3 m h. Bestående av 7 st 0,2-0,4 m
stenar.
21. Gränsröse, 1,5x1,5 m och 0,5 m h. Bestående av 0,4-0,5 m stenar.
Skulle kunna vara ett kummel men stenarnas storlek, en mittsten
samt placeringen talar mot en sådan tolkning.
22. Husgrund, Synligt parti 4x2 m (N-S) I S och Ö syns grundstenar, 0,40,8 m st. Nypon och björnbär är indikatorer på fler lämningar intill.
23. Husgrund, 21x10 m NNÖ-SSV). Bestående av vallar med jord och
sten, 2-3 m br och 0,2-0,3 m h. Ställvis syns 0,2-0,3 m st stenar. I S
delen är en grop, 7x4 m (ö-V) och 0,5 m dj. N om denna är en källare.
Centralt är källaren stensatt, 4x4 m och 0,6 m dj med ingång i Ö.
Stenarna är 0,4-0,6 m st. Källaren omges av en vall, upp till 3 m br
och 0,4 m h. I vallens NV del syns, i en markskada, skärvig kalksten,
kalkbruk och tegelliknande bränd lera. I N är husgrunden mer diffus.
Enstaka syllstenar syns i V kanten. I en markskada syns även
kalkbruk.
24. Grop, rund, 2 m diam och 0,3 m dj. Antydan till vall, 1,5-2 m br och
0,2 m h. Vallen syns bäst i S. svart och mörk jord i gropen, inte
utanför. Kan höra samman med objekt 23.
25. Husgrund, ca 7x5 m (N-S). I S delen otydligt spismursröse, ca 3 m
diam och 0,3 m h. Enstaka 0,2-0,3 m stenar synliga. Kol och bränd
lera syntes vid sondning i spismursröset. I N är en källargrop, 3x1,5
m (Ö-V) och 0,3 m dj. Omkring gropen syns husgrunden som en vall,
2 m br och 0,1 m h. Otydlig husgrund.
26. Åkerdiken. Längs en 50 meter lång sträcka (N-S) och 40 meter lång
sträcka (Ö-V), återfinns diken, 1-4 m br och 0,3-0,6 m dj.
27. Jordkällare, stenssatt, 9x5 m med ingång i V.
28. Åkermark, ca 30x11 m (NÖ-SV).
29. Stenfri mark/åker?, ca 25x15 m (NV-SÖ). Oklart om detta varit åker.
Den plana ytan ger ändå intryck av att ha kunnat brukas till detta.
30. Stenfri mark/åker?, ca 15x15 m. Oklart om detta varit åker. Den
plana ytan ger ändå intryck av att ha kunnat brukas till detta.
31. Dike, 230 m (N-S), 1-2 m br och 0,5 m dj. Avgränsar åker som legat V
om.
32. Åker, ca 37x9-11 m (NV-SÖ). Syns som tydliga åkerhörn med diken,
upp till 2 m br och 0,3 m dj.
33. Invallningsbank, 193 m l (ÖSÖ-VNV).
34. Grop, 3x3 m och 0,8 m dj. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,2 m
h. Gropens skarpa kanter gör att den ger ett sentida intryck.
35. Grop, 3x3 m och 0,5 m dj. Sannolikt gammal rotvälta, men svårt att
avgöra utan vidare ingrepp.
36. Röjningsröse, 5x3 m och 0,5 m h. Bestående av 0,2-0,4 m st stenar.
37. Röjningsröse, oregelbundet, 7 m diam och 0, 3 m h. Bestående av
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0,2-0,4 m st stenar.
38. Husgrund, 5x5 m med en 3 m br öppning i V. Grunden består av 0,20,4 m st stenar. Sannolikt uthus av något slag.
39. Grop, 2,5x2,5 och 0,3 m dj. Oklar vall, möjligen 0,5 m br och 0,2 m h.
Oklar funktion. Kan vara äldre rotvälta men svårt att avgöra utan
vidare ingrepp.
40. Stensträng, 10x2 m (N-S) och 0,2-0,4 m h. Bestående av 0,4-1,5 m
stenar, delvis naturligt förekommande på platsen.
41. Röjningsröse, sentida, 3x2 m och 0,3 m h.
42. Täktgrop, 4x4 m och 0,3 m dj.
43. Husgrund, 7x6 m (N-S). I V är ett spismursröse av gråsten, 3x3 m
och 0,5 m h. Tidigare registrerad av Skogsstyrelsen.
44. Vattenhål, 4x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m synligt dj. Sannolikt en
grop grävd för att kunna ge vatten åt betande djur.
45. Stenmur, 13x2 m (Ö-V) och 0,6 m h. Bestående av 0,3-0,6 m st
stenar.
46. Röjningsröse, 12x2 m (Ö-V) och 0,4 m h. Bestående av 0,1-0,6 m st
stenar uppkastade längs en bergskant.
47. Åkerdike, 38x0,5 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj.
48. Åkerdike, 98x0,7 m (N-S) och 0,2 m dj.
49. Åkerdike, 163x2 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m dj. NV om är
invallningsbank, 2-4 m br och 0,4-0,5 m h.
50. Åkerdike, 195x3 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m dj. V om är invallningsbank.
I S fortsätter diket ännu längre än inprickningen.
51. Åkerdike, 76x1 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Avslutningen i SSV är
oklar på grund av mycket högt gräs.
52. Åkerdike, 33x0,3 m (N-S) och 0,1 m dj. Mycket grunt dike.
53. Åkerdike, 102 m l (N-S). Fortsätter längre mot SO än inrpickningen
visar.
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Detaljkarta över Gunnarsholmen med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Detaljkarta över Stora och Lilla Sönnervass med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende
nr MS2005/01156.
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Detaljkarta över Ärnön med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.
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Detaljkarta över Prästön med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.
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Detaljkarta över Hästudden och Arskagsudden med objekten markerade. Lantmäteriet.
Ärende nr MS2005/01156.
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Detaljkarta över Sandholmen med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Detaljkarta över Djupsundsviken med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Detaljkarta över Nolgårdsviken med objekten markerade. Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Häradskartan över området med Prästön, Hästudden och Arskagsudden rektifierad mot
dagens karta. Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.
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Häradskartan över området vid Nolgårdsviken rektifierad mot dagens karta. Lantmäteriet.
Ärende nr MS2005/01156.
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Bilden visar försvårande omständigheter för inventering genom kraftig vegetation på Prästön.
Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Bilden visar försvårande omständigheter för inventering genom kraftig vegetation på
Sönnervassen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 1. Fundament på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 2. Terrass på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

.
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Objekt 5-6. Hamn på Gunnarsolmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 7. Husgrund på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

39

Objekt 8. Gräns- eller riktmärke på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 10. Källare på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 12. Stenmursliknande anläggning på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands
Museum.

Objekt 13. Rök? på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 14. Rök/ugn/eldstad på Gunnarsholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 17. Gränsmärke på Lilla Sönnervassen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 19. Pir/bryggkonstruktion på Lilla Sönnervassen. Foto av Hans Olsson, Värmlands
Museum.

Objekt 21. Gränsmärke på Ärnön. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 25. Husgrund på Hästudden. Sonden i förgrunden markerar en grund källargrop i
husgrunden. Till höger om den orangefärgade stolpen är ett flackt spismursröse. Foto av Hans
Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 27. Jordkällare på Prästön. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 34. Grop med vall på Sandholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 37. Röjningsröse på Sandholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 38. Husgrund på Sandholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.

Objekt 40. Stensträng på Sandholmen. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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Objekt 45. Stenmur vid Djupsundsviken. Foto av Hans Olsson, Värmlands Museum.
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