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Haverö [Y 55]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 33
Namn: Haverö
Kommun: Ånge
Socken: Haverö
Huvudsaklig karaktärstyp Fornlämningsmiljö

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 20xx:
Motivering:
Fornlämningsmiljö kring de sammanhängande sjösystemen vid Holmsjön, Bysjön, Kyrksjön, Havern
och Mellansjöns stränder och närliggande områden. En koncentration av boplatser med lång
historisk kontinuitet. Stort antal lågtekniska järnframställningsplatser.
Uttryck för riksintresset:
Boplatserna ligger i typiska inlandsboplatslägen utmed sjöstränderna. Sjösystemen har aldrig varit
havsbundna, eftersom området är beläget ovanför högsta kustlinjen. I samma miljö samt vid
myrkanter ligger järnframställningsplatserna. Lika representativa som inlandsboplatserna är också
de fångstgropar som finns i området.

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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Landskap och utbredning: Riksintresset är koncentrerat till de sammanhängande sjösystemen
kring Holmsjön, Bysjön, Kyrksjön, Havern och Mellansjöns stränder och närliggande områden.
Sjösystemen ligger nära högsta kustlinjen, den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den
senaste istiden.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:

Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta
fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön
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Riksintressets värden:


Koncentration av strandbundna inlandsboplatser.



Boplatser med lång historisk kontinuitet



Stor mängd av lågtekniska järnframställningsplatser



Fångstgropar

Riksintresset Haverö visar på en fornlämningstyp som är relativt vanlig längs stränderna vid sjöar
och vattendrag i Norrlands inland, nämligen förhistoriska boplatser. Områdets fornlämningsbild
visar att närheten till sjöarna varit en viktig lokaliseringsfaktor under hela förhistorien. Eftersom
området ligger över högsta kustlinjen har det aldrig varit havsanknutet och förutsättningarna för
resursanvändandet i landskapet har varit tämligen likartade genom årtusendena. Boplatserna har
troligen en lång kontinuitet och kan ha använts från stenålder till långt in i järnåldern. De flesta
uppvisar inga tydliga spår efter bostäder, inte minst eftersom stora delar av boplatserna säsongsvis
ligger under vatten på grund av vattenregleringen kopplad till kraftverken längs Ljungan. Den stora
koncentrationen av boplatser (och det rika källmaterialet) har främst stora vetenskapliga värden.
En fornlämning som kan kopplas ihop med boplatserna är fångstgropssystemen i riksintressets norra
delar. Fångstgropar är också den vanligaste typen av fornlämningar i Norrlands inland. Det är en
fångstmetod som har använts under hela förhistorien, fram till dess att den förbjöds år 1864.
Inom riksintresset finns också en stor mängd lågtekniska järnframställningsplatser vilket visar att
järnframställningen varit en betydande näring från järnåldern in i historisk tid, med koncentration
under järnålder-medeltid.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Landskapet är typiskt för Norrlands inland, det är tämligen plant och saknar djupa dalgångar. Älven
har vidgat sig till de vida, flacka sjösystem vi ser i dag. Kring sjöarna finns utbredda myrmarker
omgivna av större bergsmassiv. Marken består ofta av morän, vanligtvis med mycket sten och större
block. Anledningen är att ingen del av området har varit havsbotten. Kring 7000 f kr sträckte sig
”Ljunganfjorden”, efter inlandsisens avsmältande, som längst till Alby ovanför Albyforsen (230
m.ö.h).
För en utbredd och rörlig fångstbefolkning under forntiden måste området ha varit mycket attraktivt.
Här fanns stor tillgång på fiskrika vatten och goda jaktmarker. Under yngre bronsålder finns
indikationer på att ekonomin kombinerats med tamdjurshållning och betesdrift. Under järnålder och
medeltid har järnframställningen från sjö- och myrmalm varit omfattande.
Majoriteten av alla boplatser ligger längs sjöarnas stränder. Man hittar sällan tydliga spår efter hus
eller hyddor, utan boplatserna upptäcks genom förekomster av skörbränd och sprucken sten från
matlagning och uppvärmning, stenredskap som pilspetsar, dolkar och yxor samt stenflisor och avslag
efter tillverkning av stenverktyg. Föremålen är främst tillverkade av lokala bergsarter som kvarts och
kvartsit men det finns enstaka föremål av flinta, vilket visar på att man haft utbyte med södra
Skandinavien. Oftast hittas också matrester i form av brända benbitar från de bytesdjur man jagat.
På senare tid har även skärvor av förhistorisk keramik påträffats.
I området finns hundratals boplatser eller indikationer på sådana. Flera inventeringar och
undersökningar gjordes på 50- och 60-talet inför de stora älvregleringarna. Under senare år har
ytterligare ett stort antal boplatser påträffats.
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Sjösystemet är reglerat och vattennivån varierar med ca 4,5 meter årligen. Många av de strandbundna
boplatserna hamnar under vatten stora delar under året, vilket gör att stora delar av boplatserna
eroderar bort. Lätta material som sand, kol och ben försvinner; endast stenföremål och skärvsten
ligger kvar i strandzonen.
Fångstgropar
Fångstgropar är den vanligaste typen av fornlämningar i Norrlands inland. De berättar om en
framgångsrik och välorganiserad jaktmetod som har använts under hela förhistorien, fram till dess att
den förbjöds år 1864.
I Västernorrland finns ca 6 000 registrerade fångstgropar. En del ligger ensamma, men de flesta
ingår i stora, ibland kilometerlånga, system. I området finns en handfull sådana system och en stor
mängd ensamliggande eller mindre grupper av gropar.

Så fungerade fångstgroparna
Groparna anlades i naturliga vandringsleder för älg eller vildren, då djuren alltefter årstid flyttade sig
mellan sommarbetet i fjällen och vinterbetet närmare kustlandet. Detta visar att människorna hade
god kunskap om djurens beteende. Groparna är nästan alltid anlagda på sandiga och lättgrävda
marker, exempelvis isälvsavlagringar och rullstensåsar. De placerades i landskapet så att de
strategiskt skulle spärra av vandringsstråken.
Fångstgroparna för älg, som är det största bytesdjuret i Norrland, var stora och grävdes vanligen två–
två och en halv meter djupa. De var trattformade och smalnade av mot botten. Den uppgrävda jorden
lades som en vall kring gropkanten. Vanligtvis täcktes gropens sidor med trässlanor för att sanden
inte skulle rasa ned och för att försvåra för djuret att ta sig upp. En träkista i botten skulle låsa fast
djurets ben, sådana träkistor hittas ofta vid utgrävningar. Över gropen lade man sedan troligen ett
lock av klena störar som täcktes med mossa/lavar eller intilliggande vegetation. Mellan groparna
spärrades terrängen av med stängsel i så kallade älggårdar, som skulle tvinga ned djuren i groparna.
Troligen användes befintliga träd som stödstolpar eller hopsamlade rishägnader.
Fångstgropar har grävts och brukats av människor ända från stenåldern och till dess att de förbjöds i
lag år 1864. Men de sista århundradena dessförinnan lär användningen ha minskat på grund av den
kraftigt reducerade älgstammen. Den äldsta dateringen från en fångstgrop i länet är från ca 4 000
f.Kr, den tid som generellt kallas neolitikum eller yngre stenåldern.
Fångstgroparna finns nämnda i medeltida och historiska källor. Uppteckningarna berättar om hur de
kunde ägas, ärvas och köpas, vilket visar att fångsten skapade stora ekonomiska värden. Älghudar var
under senmedeltiden en eftertraktad handelsvara och Gustav Vasa försökte öka exporten av dem. Det
gick även att betala skatt med älghudar.
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Järnframställningsplatser
Kring Överturingen, där Ljungan mynnar ut i Mellansjön, finns ett tjugotal lämningar efter järnframställningsplatser.
Kunskapen att tillverka järn har varit känd i vårt län i nära 2000 år. Lämningarna efter den här
typen av lågteknisk järnframställning är ovanligt riklig i denna del av länet (och riksintresset). Järnet framställdes i blästerugnar, där de äldsta ugnarna är från tiden 0- 500 e Kr (romersk jå). De
ligger ofta vid sjöstränder därför att råvaran, sjömalmen fanns på botten av sjöarna. Under yngre
järnålder och under medeltiden användes också myrmalm, därför kan blästerugnarna också ligga
intill myrar i skogsmark. Platserna för denna aktivitet är rätt svåra att upptäcka men ofta hittar
man slaggklumpar på stränderna. Slagg är en avfallsprodukt från järnframställningen. Om man
använt ugnen under lång tid kan stora mängder slagg ha lagts upp i högar kring ugnen. De kallas
slaggvarp . De nedgrävda ugnarna känner man igen som grunda försänkningar. Ibland kan det finnas en större grop där blåsbälgen varit placerad. I sådana här miljöer kan man även hitta rester av
andra funktioner kopplat till produktionen ex kolningsgropar, rostningsplatser, fällstenar, slaggvarpar och kojgrunder. Rostningsplatserna brukar kännas igen på att jorden är kraftigt rödfärgad.
Det beror på att man bränt bort organiskt material med mera ur malmen.
Forskare tror att de inre delarna av Hälsingland, Medelpad (Ljusnan och Ljungans älvdalar) och
Storsjöbygden stått för majoriteten av järnproduktionen till övriga Norden under järnåldern.
Gravar
Inom riksintresset finns också ett femtontal gravar. De flesta är stensättningar, vilket betyder en
låg, stenfylld grav med flack profil, en gravtyp som vanligen dateras till järnåldern. De kan ha olika
form men vanligtvis är de runda, kvadratiska eller rektangulära. De flesta ligger ensamma eller i
mindre grupper på utskjutande uddar i sjöarna. Märrviksnäset i Havern och Holmnäset i Bysjön
är två platser med sådana gravgrupper. Några av gravarna på Holmnäset undersöktes på slutet av
1800-talet och man fann då ben och glaspärlor vilket tyder på att de kan dateras till yngre järnåldern.
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