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FÖRKLARINGAR, antikvarisk bedömning 

Fornlämning Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kultur-
miljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den är från forna 
tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven och kan antas 
ha tillkommit före 1850. 

Övrig kulturhis-
torisk lämning 

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. Annan 
lagstiftning kan även vara rådande och ge lämningen ett skydd. 

Bevaknings-
objekt 

Bevakningsobjekt, dvs det går inte att säkert avgöra om det är fornlämning, alternativt det är 
svårt att göra en besiktning/bedömning på grund av t.ex. tät vegetation (används endast i undan-
tagsfall) 

Uppgift om Uppgift om fyndplats, torp etc, där fysiska spår inte kan ses på platsen. Eventuellt kan lämningar 
finnas under mark. 

Undersökt och 
borttagen 

Äldre undersökningar kan ligga kvar i FMIS, deras antikvariska bedömning är då Undersökt och 
borttagen. De kan vara en indikation på att ytterligare lämningar finns i området. 

Förstörd Innebär att en registrerad lämning funnits på platsen men att denna förstörts. Inget skydd enligt 
Kulturmiljölagen kvarstår. 

Geofysisk Används för lämningar som påträffas med hjälp av geofysiska prospekteringsmetoder. Närmare 
besiktning har inte gjorts. En säker bedömning av lämningstyp eller antikvarisk status är inte 
gjord. 

Utredningsob-
jekt 

Den antikvariska bedömningen har inte fastställts. Avser t ex boplatslägen där en arkeologisk 
utredning steg 2 krävs för att fastställa om det är en fornlämning. 

FÖRKLARINGAR, åtgärdsförslag 

Arkeologisk 
utredning steg 
1 (AU1) 

Syftet med en arkeologisk utredning är att se om fornlämning berörs av projektet. Vid utredning 
steg 1 görs en genomgång av äldre kartor och arkiv, varefter hela ytan fältinventeras och nypå-
träffade lämningar registreras, dessa kan gå vidare till förundersökning. Vid AU1 markeras även 
ytor där lämningar kan tänkas påträffas under mark, dessa områden kan gå vidare till AU2 

Arkeologisk 
utredning steg 
2 (AU2) 

Vid en utredning steg 2 görs sökschaktning med grävmaskin eller rutgrävning för hand där jorden 
sållas för att se om lämningar finns dolda under markytan. 

Arkeologisk 
förundersökning 
(FU) 

Syftet med denna är att karaktärisera och avgränsa lämningen. Då tas också prover för t. ex. 
datering. Om en redan känd forn- eller kulturlämning berörs av exploatering kan länsstyrelsen 
besluta om en arkeologisk förundersökning utan att någon utredning behövs. 

Arkeologisk 
undersökning 
(UN) 

Vid undersökningen tas fornlämningen bort helt och hållet. Lämningen dokumenteras och 
kunskapen sparas därmed för framtiden. I särskilda fall kan en lämning, eller ett område med 
lämningar, bedömas ha så stora värden att den inte får tas bort. 

Ingen åtgärd Lämningen har inte bedömts hysa så stora värden att den kan bedömas som fornlämning, det 
kan vara t. ex. övriga kulturhistoriska lämningar. Om möjligt bör dessa lämningar bevaras då de 
är objekt som hjälper oss att tolka landskapets historia. Annan lagstiftning kan även vara rådande 
och ge lämningen ett skydd (t. ex. Miljöbalken, Plan- och bygglagen eller Skogsvårdslagen. 

Författare: Fredrik Engman, arkeolog/kulturgeograf, specialist kulturmiljö 
Interngranskare: Clas Ternström, Arkeolog, specialist kulturmiljö 
Sweco uppdragsnummer: 13005929 
Foto: Fredrik Engman, Sweco 

Bild framsida: Spärrgreninga ekar inom planområde 16 - Ekängen 
Bild baksida: Utdrag ur geometrisk avmätning över Vetlanda år 1693 (E123-57:1) 
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med erörda planområden markerade. 
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1 Inledning 
Sweco har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en kulturhistorisk förstudie inom 14 
delområden inför Vetlanda kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 
De berörda områdena har nummer 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Den kul-
turhistoriska förstudien ska redovisa en översiktlig bild av fornlämnings- och kulturmiljöerna i 
berörda områden. Vidare ska förstudien ge en bedömning av hur omfattande ytterligare utred-
ningar och undersökningar kan förväntas bli innan exploatering är möjlig. 

Förstudien inleddes med arkivgenomgång. Denna omfattade en genomgång av fornlämnings-
miljön i och i närheten av de berörda områdena (FMIS), genomgång av arkeologiska rapporter 
och tidigare kulturhistoriska bedömningar och genomgång av historiska kartor. I samband med 
arkivgenomgången gjordes även en analys av höjddata. Resultatet från arkivstudien har sedan 
kompletterats med en översiktlig fältbesiktning där områdenas terräng och kulturhistoriska 
särdrag beskrivits. I de fall fornlämning har påträffats har en notering gjorts utan att områdena 
har avgränsats eller närmare beskrivits. Vid fältbesiktningen har även en sannolikhetsbedöm-
ning av hur stor sannolikhet det är att ytterligare fornlämning kan komma att påträffas vid en 
kommande utredning.   

En tidigare genomförd förstudie har delvis berört dessa områden. I denna beskrivs även forn-
lämningsmiljön runt Vetlanda (Nordström 2003). Denna rapport inleds med en beskrivning av 
kulturhistoriskt värde och  den arkeologiska processen samt vilka lagar och regler som gäller. 
Därefter kommer resultatet uppdelat på respektive område där området beskrivs och vad som 
måste göras för just det området. 

2 Kulturlandskap och kulturhistoriskt värde 
En kulturmiljö är en kulturhistoriskt värdefull plats som visar på ett områdes historia och gör 
det möjligt för oss idag att kunna förstå människorna förr i tiden. Kulturmiljöer förändras över 
tid och förändringarna kan ske på olika sätt. En direkt eller 
fysisk påverkan kan vara förstörelse eller intrång i en enskild 
lämning, miljö eller byggnad. En indirekt påverkan kan var 
en barriäreffekt, det vill säga att man skär av viktiga sam-
band eller gör strukturer svåra att uppfatta. Kulturlandskap 
är landskap påverkade av människan. Här innefattas spår 
och lämningar från äldsta stenålder fram till idag. Allt ifrån 
gravar och boplatser från forntid, till torp, stenmurar och 
industrilämningar från historisk tid. Lämningar och miljöer 
berättar något om sin samtid och kan berika och öka vår för-
ståelse för det som har varit. Synen på hur vi väljer att bevara 
och vårda dessa minnen, har förändrats över tid och kommer 
alltid att förändras. 

Värdet i de kulturhistoriska lämningarna ligger i att de ger 
ett område karaktär. Kulturvärden brukar betecknas som 
mjuka värden till skillnad från kvantifierbara värden, som till 
exempel buller och luftföroreningar. Likafullt är det kultur-

Figur 2. Väghållningssten (Vetlanda 
62:1) invid planområde 11. 
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historiska värdet av stor betydelse. Vid värdering brukar olika kriterier användas varav följande 
är vanliga: 

Kunskapsvärde 

Kunskapsvärden är basen i bedömningen av olika kulturmiljöers värde. I kunskapsvärdena in-
går våra källor till kunskap om förhistorien och den historiska utvecklingen. Dessa källor måste 
bevaras, beskrivas, förklaras, brukas och/eller utvecklas för att vara tydliga även i framtiden. 
Kunskapsvärde utgör en fornlämnings eller annan kulturhistorisk lämnings uppenbara eller 
potentiella informationsinnehåll, det vill säga dess vetenskapliga värde avseende miljöns infor-
mationsinnehåll. Många historiska lämningar och i synnerhet förhistoriska fornlämningar är 
oersättliga som källor till historisk kunskap. 

Upplevelsevärde 

Kulturmiljöer, och sammanhanget inom dem, är källor för upplevelse. Analysområdet med 
sina kulturmiljöer och sitt landskap skapar en speciell upplevelse. Upplevelsevärdena är givetvis 
olika för olika människor, bland annat beroende på om man vistas i trakten som turist, passerar 
förbi eller är bofast. Generellt sett ökar värdet ju tydligare och mer välbevarat ett objekt eller 
landskap är. Upplevelsen av en fornlämning, fornlämningsmiljö eller en annan kulturhistorisk 
miljö kan ge upphov till olika upplevelser med visuell, symbolisk eller identitetsskapande inne-
börd. I regel är det lämningarnas samband med landskapet i övrigt som tillför upplevelsen ett 
värde. 

Bruksvärde 

Kulturmiljön används av människor. Våra åkrar, vägar, hus, kyrkor och stigar finns kvar därför 
att de har ett bruksvärde för oss. Även turistnäringen är ett bruksvärde. Människor söker sig 
till en plats, en miljö och ett landskap just därför att den har höga kulturvärden. I de nationella 
målen för kulturmiljövården, framhålls målet av ett värnat, bevarat, förvaltat och berikat kul-
turarv. Kulturarvet kan ha ett bruksvärde just för att det fortfarande används. Människor har 
gjort enorma investeringar under århundraden och därigenom skapat förutsättningar för ex-
empelvis jordbruk och boende. Resultatet är ett på traditionen grundat bruk av bebyggelse och 
mark som, samtidigt som det ger utkomster, speglar en historia. Ett historiskt präglat landskap 
har ofta värden som även kan komma att utvecklas till rekreations- och/eller turistmål, och 
därigenom bli en utkomstkälla för enskilda och samhället i stort. Dagens samhälle sätter också 
sin prägel på landskapet och blir därmed en del av framtidens kulturarv. 

3 Kulturmiljölagens föreskrifter 
Vid projektering och planläggning av ny verksamhet kan flera forn- och kulturlämningar 
komma att beröras. De arkeologiska inventeringar som gjorts (fornminnesinventeringen) är 
vanligen översiktlig varför länsstyrelsen kan ställa krav på att en arkeologisk utredning med 
fältinventering och genomgång av arkiv görs. 

Målet med samhällsbyggnad bör sträva efter att minimera intrång i forn- och kulturlämningar 
och dess närområde. Detta görs genom att i möjligaste mån planera arbeten inom mark som 
sedan tidigare är skadad eller påverkad på annat sätt. 

Fornlämningarna är skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 2015:852) och förutom 
den del som registrerats i FMIS finns ett skyddsområde, så kallat fornlämningsområde: 
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”Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornläm-
ningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornläm-
ningsområde.” (KML 2 kap 2§). 
Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom be-
byggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning” (KML 2 kap. 6§, Lag 2013:548). 

Den arkeologiska processen sker i flera steg för att om möjligt undvika intrång i fornlämning 
men även för att kunna få ut mesta möjliga kunskap från lämningen om den inte kan undvikas. 

3.1 De arkeologiska stegen 

Arkeologisk utredning steg 1 (AU1) 

Enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel 10§ ska samråd med länsstyrelsen ske snarast om fornläm-
ning kan beröras av arbetsföretaget. Länsstyrelsen kan då ställa krav på att en arkeologisk ut-
redning genomförs för att ta reda på om fornlämning berörs. Ansökan om arkeologisk utred-
ning görs av kommunen (företagaren/exploatören) till länsstyrelsen som handlar upp uppdraget 
av en arkeologisk utförare. Kommunen kan önska vem som ska utföra uppdraget men länssty-
relsen beslutar. Länsstyrelsen fattar beslut om utredning ska göras och vem som ska utföra den 
och kostnaden för utredningen betalas av den som ansökt. 

Syftet med en arkeologisk utredning är att se om fornlämning finns och om den berörs av 
projektet. Vid utredning steg 1 görs en genomgång av äldre kartor och arkiv, varefter hela ytan 
fältinventeras och nypåträffade lämningar registreras, dessa kan gå vidare till förundersökning. 
Vid AU1 markeras även ytor där lämningar kan tänkas påträffas under mark (till exempel lägen 
för boplatser), dessa områden kan gå vidare till AU2. Länsstyrelsen kan även ställa krav på hur 
stor yta som ska inventeras. 

Arkeologisk utredning steg 2 (AU2) 

Vid en arkeologisk utredning steg 2 görs sökschaktning med grävmaskin eller rutgrävning för 
hand där jorden sållas för att se om lämningar eller fynd finns dolda under markytan. 

Om fornlämning ändå berörs kan länsstyrelsen ge ”tillstånd endast om fornlämningen medför hinder 
eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse”. Det innebär att länsstyrel-
sen tillåter ett ingrepp i fornlämningen men att den undersöks inom ramen för en undersök-
ning (2 kap 12-13§§). Vanligen gör man först en förundersökning. 

Figur 3. Exempelbild sökschaktsgräv-
ning inom AU2. 
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Arkeologisk förundersökning (FU) 

Syftet med denna är att karaktärisera och avgränsa lämningen. Då tas också prover för till 
exempel datering. Om en redan känd forn- eller kulturlämning berörs av exploatering kan läns-
styrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning utan att någon utredning gjorts. 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning görs av kommunen till länsstyrelsen som 
handlar upp uppdraget av en arkeologisk utförare. Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornläm-
ning. 

Om lämningen därefter måste tas bort kan länsstyrelsen ställa krav på undersökning för att do-
kumentera fornlämningen, ta tillvara fornfynd och förmedla resultaten (2 kap 12-13§§).  

Arkeologisk undersökning (UN) 

Vid undersökningen tas fornlämningen bort helt och hållet. Lämningen dokumenteras och 
kunskapen sparas därmed för framtiden. I särskilda fall kan en lämning, eller ett område med 
lämningar, bedömas ha så stora värden att den inte får tas bort. 

3.2 Upphandling av arkeologiärenden 

Vid arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar beslutade av länsstyrelse 
enligt Kulturmiljölagen gäller inte LOU. Följande gäller för upphandling av arkeologiärenden: 
• Under 5 prisbasbelopp (227 500 kr -år 2018) 

– länsstyrelsen fördelar uppdragen, kommunen kan önska om man vill ha en särskild 
arkeologifirma. 

• Mellan 5 och 20 prisbasbelopp 
– kommunen kan välja att göra upphandling, länsstyrelsen genomför då upphandlingen 

• Över 20 prisbasbelopp (910 000 kr -år 2018) 
–upphandling måste göras, länsstyrelsen genomför upphandlingen 

Vid upphandling väger länsstyrelsen pris, genomförande och vetenskaplighet vilket inte alltid 
gör att det lägsta anbudet vinner. Alla beslut från länsstyrelsen kan överklagas och speciellt vid 
upphandlingar kan detta göra att projektet försenas. 

3.3 Handläggningsrutiner och tidsåtgång 

Innan det arkeologiska uppdraget kan komma i gång sker en viss handläggning enligt nedan-
stående. Angivna tider är ungefärliga och kan variera beroende på länsstyrelsens arbetsbelast-
ning. Värt att notera är även att arkeologiska undersökningar sällan utförs på vintern. Följande 
görs innan uppdraget kan genomföras i fält: 
• Kommunen skickar ansökan till länsstyrelsen 
• Länsstyrelsen skriver förfrågningsunderlag (FFU) och skickar till undersökare/arkeo-

logiföretag (1-3 veckor). 
• Undersökaren skriver undersökningsplan (UP) och kostnadsberäkning som skickas till 

länsstyrelsen (1-4 veckor). 
• Länsstyrelsen godkänner kostnad* och UP, skickar till kommunen (*Upphandling kan 

krävas) (1-4 veckor). 
• Kommunen godkänner kostnaden 
• Länsstyrelsen skriver beslut, skickar till undersökare (1-2 veckor). 
• Undersökaren genomför jobbet efter att beslut vunnit laga kraft (tidigast 3 veckor från 

beslutsdatum). 

8 
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Därefter genomförs det arkeologiska uppdraget i fält. Tidsåtgång för fältdelen beror på hur 
stort området är och vilken lämningstyp som berörs. Vanligen kan en utredning genomföras på 
1-2 veckor, en förundersökning på 1-5 veckor, och en undersökning 1-20 veckor. 

Efter att arbetet avslutats i fält görs följande: 
• Undersökaren skriver anmälan om utförd undersökning (1-2 veckor efter avslutning i 

fält) 
• Länsstyrelsen godkänner anmälan (1 vecka) 
• Länsstyrelsen skickar meddelande till kommunen där det ska framgå vad som gäller 

för platsen/lämningen 
• Rapportskrivning (utredning 1-8 veckor, förundersökning 2-30 veckor, undersökning 

2-52 veckor- förundersökning och undersökning tar längre tid att avrapportera då ana-
lyssvar måste inhämtas) 

• Länsstyrelsen godkänner rapport (1-4 veckor) 
• Rapporten distribueras till kommunen och offentliga bibliotek och arkiv (1-2 veckor). 

Övriga lagar som kan beröra kulturmiljöer 
Det är inte bara KML som berör kulturmiljö utan det finns flera lagar som berör kulturmiljöer. 
Bebyggda miljöer kan dels beröras av kulturmiljölagen om de är klassade som byggnadsminnen 
eller kyrkliga kulturminnen. Byggnader berörs annars av Plan- och bygglagen (PBL). Plan- och 
bygglagen reglerar användning av mark och vattenområden samt hur markanvändningen skall 
utvecklas. Kommunerna har ett ansvar för kulturmiljövården, bland annat utifrån bestäm-
melserna i plan- och bygglagen (PBL) och kulturminneslagen. Kommuner kan utöver bygglov 
reglera hanteringen av kulturvärden genom skyddsbestämmelser i detaljplan samt genom att 
upprätta områdesbestämmelser. 

Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas även enligt miljöbalken (MB). Hit hör de cirka 1700 
områden som är av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6§). Länsstyrelsen har tillsyn över 
att kommunerna beaktar riksintressena i den fysiska planeringen i samband med detaljplaner 
och översiktsplaner. Kommunerna är skyldiga att säkerställa riksintressena i sin översiktsplan. 

Miljöbalken innehåller bestämmelser om hur avvägningen mellan olika önskemål om att an-
vända mark- och vatten ska ske. Bestämmelserna innebär att ett utpekat riksintresse inte 
får påtagligt skadas av anspråk på ändrad mark- eller vattenanvändning. Det övergripande 
målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Två riksintressen för kulturmiljövår-
den finns i Vetlanda tätorts närhet, se figur 1. I väster ligger Näsby [F23] vars värde utgår från 
herrgårdslandskapet. I öster ligger Byestad [F24]  vars värde ligger i den rika fornlämnings-
miljön (Riksantikvarieämbetet 2013). Inget av de nu aktuella planområdena bedöms påverka 
riksintressena. 

I skogsvårdslagen anges att man ska visa hänsyn mot kulturlämningar. Detta avser de lämning-
ar som är klassade som övrig kulturhistorisk lämning vid registreringar och därmed inte har ett 
skydd enligt KML.  
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5 Bedömning av påverkan på kulturmiljövärden 
I nedanstående kapitel följer de olika områdena och en beskrivning av vilka kulturhistoriska 
värden som kan tänkas beröras om kommunen avser att gå vidare med planläggning av dem. 

5.1 Område 4 - Tomasbacken 

Inom område 4 planeras det för bostäder. I tidigare fördjupad översiktsplan (FÖP) från år 1993 
är området redovisat som naturmark. I gällande stadsplan från år 1949 redovisas del av området 
som park och resterande del ligger utanför detaljplanelagt område. Tidshorisont för utbyggnad 
är på medellång sikt 5-12 år. 

Aktuellt område består av en östlig- /nordlig del av en moränbunden höjdsträckning. Området 
är beväxt med barrskog. 

Kulturhistoriska värden 

I området finns inga registrerade fornlämningar och närmaste registrering är en torplämning 
cirka 500 meter söder om planområdet. Enligt storskifteskartan från år 1800 var området ut-
mark (06-bäe-2) och på den ekonomiska kartan från år 1953 är området skogsmark. 

Vid fältbesiktningen noterades flera röjningsrösen av ålderdomlig karaktär, vilka är att betrakta 
som fornlämning. 

Andra värden att beakta 

Stora delar av området används idag för rekreation. Ett flertal välanvända stigar och vägar finns 
inom området. 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Området med röjningsrösen har inte avgränsats och registrerats vilket innebär att vi inte klart 
kan beskriva omfattningen av fornlämningen. Registrering av lämningen görs inom ramen för 
en arkeologisk utredning och möjligen kan andra lämningar framkomma i samband med den-
na. Då området är skogbeväxt bör den arkeologiska utredningen inledas med fältinventering 
inom ramen för utredning steg 1 varefter beslut kan tas om en steg 2 utredning är motiverad. 

Då röjningsrösena bedöms som fornlämning bör området med fornlämning undantas från 
planläggning. Om detta inte är möjligt kommer det att krävas att dessa undersöks vilket görs 
inom ramen för en arkeologisk förundersökning och eventuellt en efterföljande undersökning. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Detta kan göras långt innan plane-
rad exploatering. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 (sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk förundersökning kommer då 
att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Om endast röjningsrösen berörs kan kostnaden för arkeologi anses vara rimlig i förhållande till 
kommande utbyggnad. Tänk på att det tar tid att handlägga de olika arkeologiska stegen. 
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Figur 4. Karta över område 4 - Tomasbacken med registrerade fornlämningar. 

Figur 5. Röjningsröse inom 
område 4 Tomasbacken 

5.2 Område 5 - Stensåkra 

Område 5 planeras för bostäder. Området redovisas som park/naturmark i FÖP 1993 och är i 
gällande detaljplan planlagt som park. Tidshorisont för utbyggnad, kort sikt 0-4 år. 

Området består av sydsluttning av det så kallade Galgberget. Terrängen är delvis blockig och 
berget går ställvis i dagen. I öster sluttar terrängen svagt åt öster. Hela området är skogbeväxt 
med i huvudsak barrskog. Undervegetationen är delvis tät vilket försvårar besiktning.  
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Kulturhistoriska värden 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området enligt FMIS men fossil åkermark finns 
inom området. Denna noterades i samband med utredning för ny damm vid Vetlandabäcken 
år 1998 (Engman 1998). En del av den fossila åkermarken (Vetlanda 175:1-2) undersöktes och 
daterades till yngre järnålder och senmedeltid (Engman 2001). Vid fältbesiktningen noterades 
enstaka röjningsrösen samt en eventuell terrasskant i områdets östra del. 

På Galgaberget, norr om planområdet, finns en uppgift om att en avrättningsplats legat här 
(Vetlanda 81:1). 

Bebyggelsen i närområdet består av relativt storskaliga flerbostadshus, uppdelade i fem kvar-
ter. Respektive kvarter har sin specifika utformning vilket ger området en variation i uttrycken 
(Börjesgård 2014). 

Andra värden att beakta 

Stora delar av området används idag för rekreation. Ett flertal välanvända stigar och vägar finns 
inom området. 

Figur 6. Karta över område 5 - Stensåkra med registrerade fornlämningar. 

12 
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Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Området med röjningsrösen har endast avgränsats vid en översiktlig besiktning. Dessa har 
därmed inte registrerats vilket innebär att vi inte klart kan beskriva omfattningen av fornläm-
ningen. Registrering av lämningen görs inom ramen för en arkeologisk utredning och möjligen 
kan andra lämningar framkomma i samband med denna. Då området är skogbeväxt bör den 
arkeologiska utredningen inledas med fältinventering inom ramen för utredning steg 1 varefter 
beslut kan tas om en steg 2 utredning är motiverad. 

Då röjningsrösena bedöms som fornlämning bör området med fornlämning undantas från 
planläggning. Om detta inte är möjligt kommer det att krävas att dessa undersöks vilket görs 
inom ramen för en arkeologisk förundersökning och eventuellt en efterföljande undersökning. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Detta bör göras snarast då plane-
rad utbyggnad är beräknad inom fyra år. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 ( sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk förundersökning kommer då 
att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Om endast röjningsrösen berörs kan kostnaden för arkeologi anses vara rimlig i förhållande till 
kommande utbyggnad. Tänk på att det tar tid att handlägga de olika arkeologiska stegen. 

5.3 Område 6 - Mellangården 

Område 6 planeras för bostäder. Området är i gällande detaljplan planlagt som allmän plats 
(park). Tidshorisont för utbyggnad är på kort sikt cirka 0-4 år. 

Området består av en svagt sydvästsluttande gräsbeklädd yta. Sydväst om området ligger 
Kvarndammen. Inom ytan finns i dag tränings- och lekredskap. 

Kulturhistoriska värden 

I den äldsta kartan från år 1645 var området ängsmark (E123-57:e4:2). Inte heller på storskiftes-
kartan upprättad år 1798 är området uppodlat (E123-57:3). Området har sedermera odlats upp 
och när den ekonomiska kartan upprättades år 1953 var området åkermark ( J133-6f3b55). Den 
första stadsplanen för småhusområdet på Mellan- och Norrgårdens marker fastställdes år 1968. 
Kvarteret Gärdet väster om planområdet består av ett enhetligt område med marklägenheter, 
i en respektive två våningars höjd, relativt tätt med smala bilfria gränder mellan enheterna. 
Kvarteret kom att byggas ut efter att bygglov beviljats år 1989 (Börjesgård 2014). 

Inga kända fornlämningar i området. Vid Kvarndammen söder om planområdet har en skaft-
hålsyxa påträffats (Vetlanda 86:1). Detta fynd visar på att man varit i närområdet under yngre 
stenålder eller bronsålder. Väster om området finns en ensamliggande gravhög (Vetlanda 77:1) 
Ensamliggande högar brukar kunna dateras till bronsålder men den kan även ha ingått i ett 
gravfält med flera högar och skulle då kunna dateras till yngre järnåldern. 

Läget, i sydsluttning, invid vattendrag är ypperligt och det är stor sannolikhet att fornlämning 
kan komma att påträffas inom området. Länsstyrelsen kommer säkerligen ställa krav på arkeo-
logisk utredning för att fastställa om fornlämning berörs. 
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Figur 7. Del av planområde 6 
- Mellangården med Kvarn-
dammen i bakgrunden och 
träningsredskap i förgrunden. 

Andra värden att beakta 

Området används idag som parkmark/rekreation. 

Rekomendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Inga synliga fornlämningar finns i området. Däremot är det ett ypperligt läge för boplatser från 
i princip samtliga förhistoriska perioder. Länsstyrelsen kommer således ställa krav på arkeolo-
gisk utredning för att fastställa om fornlämning berörs. 

Figur 8. Karta över planområde 6 -Mellangården med kända fornlämningar. 
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Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning. Denna kan genomföras som en steg 2 -utredning direkt då 
ingen skog finns inom området och eventuella fornlämningar finns under mark. Steg 2-utred-
ning innebär att arkeologerna tar upp ett flertal sökschakt och eventuellt provrutor. Stora delar 
av området grävs upp. Ansökan om utredning bör göras snarast då planerad utbyggnad är be-
räknad inom fyra år. 
2. Om fornlämning påträffas i utredningen bör denna del om möjligt sparas och området kvar-
stå som parkmark. Om detta inte är möjligt krävs en ansökan om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning. En arkeologisk förundersökning kommer då att göras, vilken avgränsar och karaktä-
riserar lämningen. Beroende på omfattning av eventuell fornlämning kan det bli aktuellt att ta 
bort den inom ramen för en arkeologisk undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Arkeologiska undersökningar av boplatser kan bli relativt omfattande beroende på lämningens 
karaktär. 

5.4 Område 10 - Norget norra 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som planerat industriområde i FÖP 1993 
och som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 2010. Tidshorisont för utbyggnad, 
medellång sikt cirka 5-12 år. 

Området består av kuperad skogsmark med inslag av sankare partier mellan moränhöjderna. 
Området är skogsbeväxt med ett större, markberett kalhygge i områdets centrala del. 

Kulturhistoriska värden 

Området har troligen lång kontinuitet som utmark och under hela 1900-talet har säkerligen 
större delen av området varit beskogat, vilket även framgår av den ekonomiska kartan från år 
1953 (J133-6f3a55). Delar av området berördes i en tidigare kulturhistorisk förstudie (Nord-
ström 2003). Vid denna noterades fem ytor med röjningsrösen och inom dessa bedömdes det 
att det skulle kunna finnas boplatslämningar under mark. Dessa röjningsrösen registrerades 
inte i samband med förstudien. 

Vid ett senare tillfälle har fossil åkermark registrerats i den västra delen av planområdet (Vet-
landa 181:1). Vid en stormskadeinventering under åren 2006 och 2007 noterades att cirka 40 
röjningsrösen skadats inom fornlämningen (Röjder 2009). 

Vid analys av höjddata kunde ytterligare röjningsrösen noteras öster om fornlämningen och i 
nordöstra delen av planområdet, vilket även kunde verifieras vid fältbesiktningen. Vid den tidi-
gare genomförda förstudien hade röjningsrösen identifierats i dessa områden. En noggrannare 
inventering krävs för att fastställa om det rör sig om ett sammanhängande område eller om det 
är flera områden. 

I närområdet finns även ett flertal torplämningar (Vetlanda 213:1 och 216:1). Delar av den 
registrerade fossila åkern har säkerligen brukats av dessa torp men sannolikt kan odlingen ha 
påbörjats mycket tidigare. 
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Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Då större delen av planområdet består av fossil åkermark bedömd som fornlämning bör om 
möjligt andra alternativ övervägas. Då området är stort kan även ytterligare lämningar finnas, 
exempelvis gravar och boplatser varför en noggrann fältinventering bör genomföras för att se 
om så är fallet.   

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Detta kan göras långt innan plane-
rad exploatering. Vid denna registreras forn- och kulturlämningar inom området.. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 (sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk förundersökning kommer då 
att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Då området till stor del är fornlämning bör andra alternativ om möjligt övervägas innan detta 
område planläggs, möjligen ska en utredning steg 1 göras först för att få en klarare bild av 
omfattningen. De arkeologiska insatserna bedöms bli relativt omfattande, möjligen i nivå med 
de genomförda undersökningarna inom Värmunderyd som genomfördes 1998-99 (Engman & 
Nordström 2012). 

5.5 Område 11 - Norget södra 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som park/ naturmark och planerat bostads-
område i FÖP 1993. Tidshorisont för utbyggnad, medellång sikt 5-12 år. 

Området ligger norr om vägen till Hällinge och består av kuperad skogsmark med en höjd cen-
tralt i området som sedan sluttar åt sydöst och väster. Större delen av området är skogsbeväxt. 

Kulturhistoriska värden 

I direkt anslutning till planområdet ligger flera fornlämningar. Söder om vägen ligger Tju-
varör, ett gravfält med cirka 20 fornlämningar varav ett tydligt gravröse. Fornlämningen är 
med i Eric Dahlbergs Suecia Antiqua från år 1716 och är då utmärkt som Steenroor (Dahlberg 
1716). Vägen gick då förbi graven och att vägsträckningen är gammal vittnar en väghållnings-
sten (Vetlanda 62:1) och milsten (Vetlanda 47:1) som står utefter vägen. Norr om vägen finns 
ytterligare ett gravröse (Vetlanda 41:1). Graven hade delvis skadats vid stormarna Gudrun och 
Per. Efter dokumentation av skadorna återställdes graven (Röjder 2009, Ameziane m fl. 2010). 
Sydöst om planområdet har även torpet Slättelund legat (Vetlanda 217:1). I höjddataanalysen 
framträder små förhöjningar som skulle kunna utgöra röjningsrösen möjligen en fortsättning 
av röjningsröseområdet norr om planområdet (Vetlanda 181:1). Röjningsrösen noterades även i 
fält utefter vägen norrut från graven (Vetlanda 41:1). 

Vid den tidigare förstudien bedömdes större delen av planområdet som lämpligt boplatsläge 
utifrån närheten till gravarna (Nordström 2003). Topografiskt finns bra lägen för boplats inom 
planområdet varför det inte är osannolikt att fornlämning finns under mark. 

Rekomendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Det är viktigt att få klarhet i hela fornlämningssituationen inom området innan planläggning. 
Detta görs genom en arkeologisk utredning. Utifrån resultatet kan det visa sig att området är 
olämpligt ur fornlämningshänseende. Om planläggningen fortskrider bör ett rejält skyddsom-
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Figur 9. Karta över planområde 10 - Norget Norra och 11 - Norget Södra. 
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råde avsättas som parkmark runt de registrerade gravarna och gravarna i närområdet bör vårdas 
och skyltas - idag är det endast Tjuvarör (Vetlanda 43:1) söder om vägen som är skyltad. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Detta kan göras långt innan plane-
rad exploatering. Vid denna registreras forn- och kulturlämningar inom området.. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 (sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning om fornlämning berörs av planläggningen. En 
arkeologisk förundersökning kommer då att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå 
vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Gravarna och dess närområde bör utgå ur planen med tanke på deras kulturhistoriska värde. 
Vid en exploatering av området ska länsstyrelsen väga samhällsnytta mot det kulturhistoriska 
värdet i fornlämningen. Med hänsyn till detta kan länsstyrelsen välja att inte tillåta ingrepp i 
fornlämningen. Om länsstyrelsen bedömer att lämningarna kan tas bort krävs en arkeologisk 
undersökning och generellt sett är undersökningar av gravar dyra vilket även talar för ett beva-
rande av lämningarna. 

Figur 10. Tjuvarör (Vetlanda 43:1). 

5.6 Område 12 - Madhagen 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som planerat bostadsområde i FÖP 1993 
och som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 2010. Tidshorisont för utbyggnad, 
medellång sikt 5-12 år. 

Området består av kuperad skogsterräng med ett markerat höjdparti i norr. Åt sydväst flackar 
terrängen ut runt torpet Madhagen och ner mot Norrasjön. 

Kulturhistoriska värden 

Inom och i anslutning till området finns flera fornlämningar och möjliga fornlämningar. Norr 
om området finns exempelvis gravfältet Tjuvarör (Vetlanda 43:1). På höjden i norr ligger en 
grav i form av ett röse, möjligen från bronsålder eller äldsta järnålder (Vetlanda 75:1). I området 
finns även flera områden med fossil åkermark och hägnader, vilka delvis kan knytas till torpet  
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Figur 11. Ekonomisk karta upprättad år 1953 ( J133-6f3a55) med planområdena 12, 19 och 20 samt dagens vägar 
och bebyggelse. För dagens kartbild se figur 20. 

Madhagen men mycket väl kan ha ett äldre ursprung. Torpet finns inte med på den geome-
triska avmätning som upprättas år 1693 (E123-57:1) men har etablerats under 1700-talet vilket 
framgår av storskifteskartan från år 1798 (E123-57:3). 

Vid en arkeologisk utredning över södra delen av området har fossil åkermark, hägnader och 
källargropar registrerats. Vid utredningstillfället kunde inte en klar bedömning göras om 
lämningarna ska klassas som fornlämning vilket innebär att de registrerades som Bevaknings-
objekt (Häggström 2006). Delar av området Vetlanda 353 var brukad åker och tomtmark år 
1953 (J133-6f3a55) och bör inte ingå i lämningen. Att de är registrerade som bevakningsobjekt 
innebär att det krävs ytterligare utredning för att fastställa om de ska bedömas som fornläm-
ning eller inte och vid denna bör en justering av områdets gränser göras.. 

I norra delen av området noterades ett flertal röjningsrösen vid fältbesiktningen, vilka delvis 
kan ses i höjddata. Röjningsrösena har noterats vid den tidigare  förstudien och vid denna be-
dömdes även det norra området som möjligt boplatsläge utifrån närheten till gravarna (Nord-
ström 2003). Dessa röjningsrösen kan eventuellt höra ihop med de tidigare registrerade läm-
ningarna. 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

I större delen av området finns kulturhistoriskt intressanta lämningar. För flera av dem har 
deras antikvariska status inte fastställts. Är det fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning? 
För att avgöra detta måste en arkeologisk utredning steg 2 genomföras. 
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I området har ytterligare fossil åker i form av röjningsrösen noterats vid fältbesiktningen, vilka 
preliminärt bedömts som fornlämning. Dessa bör avgränsas för att se omfattningen på områ-
det inom ramen för en arkeologisk utredning steg 1. 

Kring den kända graven bör inte området planläggas och ett stort skyddsområde bör tas till för 
att inte skada fornlämningen eller dess upplevelsevärde. 

Förutom den kända graven kan stora delar av området komma att klassas som fornlämning 
vilket gör området mindre lämpligt för planläggning. Om planläggningen går vidare för hela 
området kommer detta att innebära stora arkeologiska insatser.  

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Vid denna bör en ny avgränsning 
göras av de tidigare registrerade lämningarna då delar av dem inte bör ingå. Det gäller exempel-
vis de åkrar som brukats in på 1900-talet. En förnyad inventering skulle eventuellt även kunna 
fastställa bedömningen av de registrerade lämningarna varför utredning steg 1 bör ansökas för 
hela området. Detta kan göras långt innan planerad exploatering. Vid denna registreras forn- 
och kulturlämningar inom området. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 (sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner eller åtminstone gallras 
rejält. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk förundersökning kommer då 
att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

5.7 Område 13 - Södra Kråkegården 1 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som tätortsnära rekreationsområde i FÖP 
1993 och som utredningsområde för ny bostadsbebyggelse i Översiktsplan 2010. Tidshorisont 
för utbyggnad, kort sikt cirka 0-4 år. 

Området består idag av en åker som sluttar mot sydöst. 

Kulturhistoriska värden 

I krönläge i anslutning till planområdet finns en grav (Bäckseda 81:1) som utifrån form och läge 
kan antas vara från bronsålder eller äldsta järnål-
dern. Ytterligare gravar eller lämningar kopplade 
till gravritualen kan finnas i gravens närhet. Större 
delen av området bedöms även vara ett bra läge 
för förhistorisk bosättning. Sannolikheten att på-
träffa ytterligare fornlämningar är således hög. 

I de äldre kartorna var området hagmark och 
benämndes Brohagen och Hulthagen. Vägen norr 
om planområdet var en fägata som ledde ut på ut-
marken i väster (E24-3:2). Runt åkern som är tänkt 
att planläggas finns stenmurar och invid vägen 
nordost om planområdet finns äldre grindstolpar. 

Figur 12. Del av område 13 -Södra Kråkegården 1. Impedi-
ment med gravröset Bäckseda 81:1 i bakgrunden, i förgrun-
den en stenmur 
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Andra värden att beakta 

Andra värden att beakta är att stenmurarna i det öppna odlingslandskapet är biotopskyddade. 
Vidare bör landskapsbilden och eventuell förändring av denna beaktas vid fortsatt planlägg-
ning. 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Att bebygga detta område kommer att inverka negativt på gravens upplevelsevärde. Framförallt 
är det siktlinjen ner mot Emån som kan störas. Gravens närområde kan även innehålla spå ef-
ter ytterligare gravar eller lämningar efter ritualer kopplade till gravläggningen. 

I området är det även stor sannolikhet att boplatslämningar från förhistorisk tid finns varför en 
arkeologisk utredning steg 2 blir aktuell. 

Vidare bör de stenmurar som finns inom området, om möjligt bevaras för att landskapets his-
toriska läsbarhet ska kunna kvarstå. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning. Denna kan genomföras som en steg 2 -utredning direkt då 
ingen skog finns inom området och eventuella fornlämningar finns under mark. Steg 2-utred-
ning innebär att arkeologerna tar upp ett flertal sökschakt och eventuellt provrutor. Stora delar 
av området grävs upp. Ansökan om utredning bör göras snarast då planerad utbyggnad är be-
räknad inom fyra år. 
2. Om fornlämning påträffas i utredningen bör denna del om möjligt sparas och området kvar-
stå som parkmark. Om detta inte är möjligt krävs en ansökan om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning. En arkeologisk förundersökning kommer då att göras, vilken avgränsar och karaktä-
riserar lämningen. Beroende på omfattning av eventuell fornlämning kan det bli aktuellt att ta 
bort den inom ramen för en arkeologisk undersökning. 
3. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Arkeologiska undersökningar av boplatser och eventuella gravar kan bli relativt omfattande 
beroende på lämningens karaktär. 

5.8 Område 14 - Södra Kråkeården 2 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som tätortsnära rekreationsområde i FÖP 
1993 och som exploateringsområde för bostäder i Översiktsplan 2010. Tidshorisont för utbygg-
nad, kort sikt cirka 0-4 år. 

Området består av kuperad skogsmark som sluttar svagt åt sydost. I området är undervegetatio-
nen delvis tät. 

Kulturhistoriska värden 

En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts inom området och vid denna påträffades en-
dast en fossil åker av yngre karaktär i områdets västra del (Engman 2005). Dessa avgränsas av 
stenmurar. Genom området går en väg som leder upp till platsen för ett torp (Bäckseda 139:1). 
Detta fanns med på generalstabskartan från år 1876 (J243-28-1). 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Den arkeologiska utredning som genomförts syftade till att fastställa förekomst av fornläm-
ningar. Inga fornlämningar kunde konstateras inom området varför planläggning av området 
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kan göras utan vidare arkeologiska insatser. Däremot bör man vid planläggning om möjligt 
bevara de stenmurar som finns i den västra delen av området samt den väg som leder fram till 
dessa och det tidigare torpet (Bäckseda 139:1). Detta för att bibehålla den historiska läsbarheten 
i landskapet. 

Figur 13. Karta över planområdena 13, 14 och 15. 

5.9 Område 15 - Kråkegården 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som park/ naturmark i FÖP 1993. I gäl-
lande stadsplan redovisas området som park. Tidshorisont för utbyggnad, medellång sikt cirka 
5-12 år. 

Området består av en höjdsträckning med tidigare åkermark. På storskifteskartan var åkrarna 
små och blockformiga och området benämns Åslyckan (E24-3:2 ). Området var åkermark in 
på 1900-talet enligt den äldre ekonomiska kartan från år 1953 ( J133-6f2b55) och området var 
åkermark fram till 1970-talet då området runt omkring planlades (Börjesgård 2014). 
De äldre åkrarna kantas delvis av större lövträd. 

Kulturhistoriska värden 

I planområdet finns inga kända fornlämningar. Höjdsträckningen utgör bra läge för förhistoris-
ka boplatser varför sannolikheten för att påträffa fornlämning är hög. Nordost om planområ-
det finns en grav (Bäckseda 21:1). Nuvarande planområde ligger cirka 40 meter öster om denna. 
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Andra värden att beakta 

Området används som park/rekreationsområde. 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Närheten till graven (Bäckseda 21:1) och läget gör att sannolikheten att påträffa fornlämning 
inom området är hög. Krav på att göra arkeologisk utredning kommer säkerligen ställas av 
länsstyrelsen inför planläggning/byggnation. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning. Denna kan genomföras som en steg 2 -utredning direkt då 
ingen skog finns inom området och eventuella fornlämningar finns under mark. Steg 2-utred-
ning innebär att arkeologerna tar upp ett flertal sökschakt och eventuellt provrutor. Stora delar 
av området grävs upp. 
2. Om fornlämning påträffas i utredningen bör denna del om möjligt sparas och området kvar-
stå som parkmark. Om detta inte är möjligt krävs en ansökan om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning. En arkeologisk förundersökning kommer då att göras, vilken avgränsar och karaktä-
riserar lämningen. Beroende på omfattning av eventuell fornlämning kan det bli aktuellt att ta 
bort den inom ramen för en arkeologisk undersökning. 
3. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

5.10 Område 16 - Ekängen 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som planerat bostadsområde i FÖP 1993 
och som utredningsområde för bostäder i Översiktsplan 2010. Tidshorisont för utbyggnad, kort 
sikt 0-4 år. 

Området utgörs av en avsats i sydsluttning och inom delar av området har det varit åkermark 
långt fram i tiden. Den öppna ängsmarkskaraktären förstärks i området av de stora spärrgre-
niga ekarna. En mindre åker finns centralt i området, vilken kantas av stenmurar. 

Kulturhistoriska värden 

I områdets västra del finns fossil åkermark i form av terrasskanter kring äldre åkrar (Bäckseda 
26:1) Denna har registrerats som bevakningsobjekt då det inte helt har kunnat fastställas om det 
är en fornlämning. Dagens åkermark centralt i området kantas av stenmurar och denna har tidi-
gare varit större och sträckt sig cirka 100 meter åt väster. Norr om planområdet finns en sten-
sättning (Bäckseda 78:1 och ett område med fossil åkermark (Bäckseda 140) vilka berördes av 
en arkeologisk utredning år 2005 (Hylén 2005). I samband med ny sträckning för riksväg 31 ös-
ter om planområdet genomfördes undersökningar av flera fornlämningar, bland annat stensätt-
ningar, härdar och hålväg vilka kan dateras till järnålder (Borg & Haltiner-Nordström 2008). 

Andra värden att beakta 

Området har höga naturvärden i form av spärrgreniga ekar, se framsida, och sannolikt finns 
naturvärden kopplat till den tidigare betesdriften inom området. Stenmurarna i området kan 
även vara biotopskyddade. 

Rekomendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Den registrerade fossila åkermarken i området är klassad som bevakningsobjekt vilket innebär 
att en arkeologisk utredning behöver göras för att fastställa dess status. Hela området utgör ett 
topografiskt lämpligt läge för bosättning för samtliga förhistoriska tidsperioder. Krav på att 
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Figur 14. Karta över planområde 16 - Ekängen. 

göra arkeologisk utredning kommer säkerligen ställas av länsstyrelsen inför planläggning/bygg-
nation. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning. Denna kan genomföras som en steg 2 -utredning direkt 
då ingen skog finns inom området och eventuella fornlämningar finns under mark. I samband 
med denna kommer även status för den fossila åkermarken Bäckseda 26:1 kunna fastställas. 
Steg 2-utredning innebär att arkeologerna tar upp ett flertal sökschakt och eventuellt provrutor. 
Stora delar av området grävs upp. Tänk på att göra en naturinventering innan detta görs så att 
inte viktiga naturvärden skadas. Ansökan om utredning bör göras snarast då planerad utbygg-
nad är beräknad inom fyra år. 
2. Om fornlämning påträffas i utredningen bör denna del om möjligt sparas och området kvar-
stå som parkmark. Om detta inte är möjligt krävs en ansökan om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning. En arkeologisk förundersökning kommer då att göras, vilken avgränsar och karaktä-
riserar lämningen. Beroende på omfattning av eventuell fornlämning kan det bli aktuellt att ta 
bort den inom ramen för en arkeologisk undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Om fornlämning påträffas kan det vara bra att beakta att arkeologiska undersökningar av bo-
platser kan bli relativt omfattande beroende på lämningens karaktär. 
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Figur 15. Gjuten källare/ 
bunker/ammunutions-
förråd inom område 17 
-Folkets park. 

5.11 Område 17 - Folkets park 

Området planeras för bostäder. Området redovisas som park/ naturmark i FÖP 1993. Tidsho-
risont för utbyggnad, lång sikt mer än cirka 12 år. 

Området består av svagt kuperad skogsmark i sydöstsluttning. Område är i huvudsak beväxt 
med barrskog. 

Kulturhistoriska värden 

I områdets östra del registrerades ett mindre område med fossil åkermark i samband med ut-
byggnaden av bågskyttebanan. Området bestod av röjningsrösen av yngre karaktär (Vetlanda 
440). Vid den översiktliga fältbesiktningen noterades ett flertal röjningsrösen av äldre karaktär 
spritt i området. En arkeologisk utredning bör göras för att registrera dessa. 

Centralt i den norra delen påträffades en gjuten källare som möjligen fungerat som bunker eller
ammunitionsförråd. Denna används idag som måltavla och kulfång. Öster om denna påträffa-
des en grav i form av en oregelbunden stensättning ca 7x6 meter (N-S) och 0,4 meter hög. 

Andra värden att beakta 

Området används idag för rekreation och ett flertal stigar finns i området. I anslutning till bun-
kern/ammunitionsförrådet finns en mindre jaktskyttebana. 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Det är viktigt att få klarhet i hela fornlämningssituationen inom området innan planläggning. 
Detta görs genom en arkeologisk utredning som bör omfatta hela planområdet i ett första 
skede för att få den påträffade graven registrerad. Denna bör sedan om möjligt undantas från 
planläggning och byggnation. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning, steg 1 (fältinventering). Detta kan göras långt innan plane-
rad exploatering. Vid denna registreras forn- och kulturlämningar inom området. 
2. Eventuellt ansöka om arkeologisk utredning steg 2 (sökschaktsgrävning) om steg 1 utred-
ningen visar på behov av detta. Det innebär att skogen måste tas ner. 
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3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning om fornlämning berörs av planläggningen. En 
arkeologisk förundersökning kommer då att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå 
vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Utredningen får visa på omfattningen av den fossila åkermarken innan en bedömning av de 
arkeologiska insatserna kan närmare beskrivas. 

Figur 16. Karta över planområde 17 - Folkets park. Blå prick är den omnämnda källaren/bunker/ammunutionsför-
rådet och grön prick visar läget för den nypåträffade stensättningen. 

5.12 Område 18 - Skärpet 

Området planeras som verksamhetsområde. Området redovisas delvis som planerat industri-
område och delvis som park/ naturmark i FÖP 1993. I Översiktsplan 2010 redovisas området 
som exploateringsområde för industri. Tidshorisont för utbyggnad, medellång sikt cirka 5-12 år. 

Området består av en mycket stenbunden sydvästsluttning. Större delen av området är beväxt 
med barrskog. Området var utmark på storskifteskartan från år 1796 och benämndes då, koha-
gen, kohagsängarna och Skärpamarken (E123-18:1). 

Kulturhistoriska värden 

Inom området har en arkeologisk utredning genomförts under år 2007 (Ajneborn 2007). Vid 
denna registrerades två områden med fossil åkermark (Vetlanda 358 och 359). Huvudsakligen 
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Figur 17. Karta över planområde 18 - Skärpet. 

består dessa områden av röjningsrösen av yngre karaktär men enstaka bedömdes möjligen kun-
na vara äldre varför områdena bedömdes som bevakningsobjekt. Stora delar av områdena har 
troligen brukats i sen tid vilket även en potatisgrop indikerar (Vetlanda 360). Vid utredningen 
togs även mindre schakt upp i två anläggningar som liknade gravar. Den ena kunde bedömas 
som en grav (Vetlanda 357) medan den andra var mer tveksam (Vetlanda 234). Vid utredning-
en eftersöktes även boplatser utan resultat. Röjningsrösena och en av gravarna hade noterats 
vid den tidigare förstudien (Nordström 2003). 

Andra värden att beakta 

Idag finns annan verksamhet i form av en endurobana inom området. 

Figur 18. Endurospår ge-
nom röjningsröse i Vetlanda 
358 inom planområde 18 - 
Skärpet. 
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Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Redan vid utredningen noterades att stora delar av området körts sönder med motorcyklar då 
området används som endurbana. Detta har sedan fortgått varför större delen av den fossila 
åkermarken är skadad och det är tveksamt om något vetenskapligt värde finns kvar inom dessa 
områden. Området runt gravarna bör undantas från vidare planläggning. 

Vad ska göras? 
1. För att förhindra att mer skador sker i området bör ett större område runt de registrerade 
gravarna undantas från vidare motorcykelåkning. Detta område bör skyddsstängslas. 
2. Ett samråd med länsstyrelsen kring de fossila åkrarnas antikvariska status bör göras. Om 
länsstyrelsen bedömer att de kan ha vetenskaplig potential krävs ansökan om intrång i forn-
lämning och därmed krävs en arkeologisk (för-) undersökning. Om området med gravar ska 
planläggas krävs även tillstånd för dessa och om länsstyrelsen beviljar detta krävs (för-) under-
sökning och troligen efterföljande undersökning. 
3. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning om fornlämning berörs av planläggningen. En 
arkeologisk förundersökning kommer då att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå 
vidare till en avslutande undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Arkeologisk förundersökning och undersökning av gravar är relativt dyra. 

5.13 Område 19 - Nässja norra 

Området planeras som verksamhetsområde. Området redovisas som planerat industriområde
i FÖP 1993 och som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 2010. Tidshorisont för 
utbyggnad, medellång sikt cirka 5-12 år. 

Området består till största del av industrimark. Insprängt i detta finns äldre bebyggelse med 
mindre öppna marker. Dessa finns medtagna på en ägoutbyteskarta från år 1844 (06-vej-51). 
Åt norr blir området sankare. Söder om planområdet låg tidigare en järnväg som nu är väg och 
GC-bana. Åkermark kring järnvägen delvis öppen mark inom området enligt ekonomisk karta 
från år 1953 (J133-6f3a55). 

Figur 19. Äldre bebyggelse i anslutning till industriområde inom planområde 19 - Nässja norra. 

28 



SWECO Rapport uppdragsnummer  13005929 29 

•-; - vetlanda 181:1 1' 
I ,• 

J ..... ,~ .. .... .. 

etlandia 169;1 

• IF MIS punktob1~kt = IFMIS linjeobjekt 

~- ••• : FMIS ytobjekt 

I J Planerat bostadsområde 

D Planeratve ·k · . . -- - - -r samhetsområde 

SWECO~ 

Figur 20. Karta över planområde 12, 19 och 20. 
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Kulturhistoriska värden 

Inga kända kulturvärden finns i området. Den tidigare järnvägens sträckning är synlig i ter-
rängen och gen en historisk dimension till området. Vid den tidigare kulturhistoriska förstudi-
en bedömdes områdets södra del som lämpligt boplatsläge. Denna bedömning kvarstår för de 
delar som inte påverkats av industrierna.  

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Endast få ytor i området är opåverkade av senare tids industrietablering. Det gäller den öppna 
marken invid det äldre boningshuset i områdets södra del. Här kan boplatslämningar finnas 
under mark med tanke på närhet till ett gravfält i söder (Vetlanda 48:1). För att fastställa om 
fornlämning finns i denna yta bör en arkeologisk utredning steg 2 beställas av länsstyrelsen. 

Den linje i landskapet som den tidigare järnvägen skapar bör bibehållas vid kommande planar-
bete för att bevara den historiska dimensionen i landskapet. 

Vad ska göras? 
1. Ansök om arkeologisk utredning. Denna kan genomföras som en steg 2 -utredning direkt då 
ingen skog finns inom området och eventuella fornlämningar finns under mark. Steg 2-utred-
ning innebär att arkeologerna tar upp ett flertal sökschakt och eventuellt provrutor. Stora delar 
av området grävs upp. 
2. Om fornlämning påträffas i utredningen bör denna del om möjligt sparas och området kvar-
stå som parkmark. Om detta inte är möjligt krävs en ansökan om tillstånd till ingrepp i forn-
lämning. En arkeologisk förundersökning kommer då att göras, vilken avgränsar och karaktä-
riserar lämningen. Beroende på omfattning av eventuell fornlämning kan det bli aktuellt att ta 
bort den inom ramen för en arkeologisk undersökning. 
4. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Arkeologiska undersökningar av boplatser kan bli relativt omfattande beroende på lämningens 
karaktär. 

5.14 Område 20 - Nässja södra 

Området planeras som verksamhetsområde. Området redovisas som planerat industriområde
i FÖP 1993. Del av området redovisas som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 
2010. Tidshorisont för utbyggnad, medellång sikt cirka 5-12 år. 

Planområdet är relativt flackt med en mindre sankmark i norr. Området är beväxt med skog 
men har tidigare delvis varit uppodlat ( J133-6f3a55).  

Kulturhistoriska värden 

I sydvästra delen av området finns ett gravfält bestående av 13 gravar som troligen kan dateras 
till bronsålder och äldre järnålder (Vetlanda 48:1). Gravfältet hade delvis skadats vid markbe-
redning varför en undersökning och återställning gjordes år 2007 (Pettersson 2007). Vid den 
tidigare kulturhistoriska förstudien noterades att det fanns röjningsrösen i området och större 
delen av området bedömdes som lämpligt för boplatser (Nordström 2003). I samband med en 
arkeologisk utredning år 2006 registrerades två områden med fossil åkermark (Vetlanda 355 
och 356). Dessa var skadade av markberedning och bedömdes vara av yngre karaktär och har 
därmed fått bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Vid utredningen föreslogs området 
runt gården, norr om planområdet, gå vidare till en steg 2 utredning (Häggström 2006a). Vid 
steg 2 utredningen, norr om aktuellt planområde, påträffades enstaka boplatsspår i form av 
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stolphål men det ansågs vara för få för att vidare undersökning skulle vara vetenskapligt moti-
verat (Ajneborn 2007b). 

Rekommendation och bedömning av arkeologiska insatser 

Större delen av planområdet har redan varit föremål för arkeologiska insatser där inga vidare 
åtgärder föreslås. Kulturvärden i form av yngre åkermark kommer att gå förlorad vid en ex-
ploatering men dessa lämningar har inget formellt lagskydd enligt kulturmiljölagen då de är 
registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. 

Gravfältet och dess närområde bör utgår ur planen med tanke på deras kulturhistoriska värde. 
Ett samråd med länsstyrelsen bör göras för att området blir väl tilltaget.Vid en exploatering av 
området ska länsstyrelsen väga samhällsnytta mot det kulturhistoriska värdet i fornlämningen. 
Med hänsyn till detta kan länsstyrelsen välja att inte tillåta ingrepp i fornlämningen. Om läns-
styrelsen bedömer att lämningarna kan tas bort krävs en arkeologisk undersökning och gene-
rellt sett är undersökningar av gravar dyra vilket även talar för ett bevarande av lämningarna. 

Vad ska göras om gravfältet undantas från planområdet? 
1. Samråd med länsstyrelsen om områdets storlek 

Vad ska göras om planen för hela området fortskrider? 
1. Ansök om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk förundersökning kommer då 
att göras. Först därefter vet vi om det kommer att gå vidare till en avslutande undersökning. 
2. Länsstyrelsen handlar upp en arkeologisk undersökning. 

Sammanfattning och generella råd 
I denna kulturhistoriska förstudie har 14 områden runt Vetlanda tätort studerats och beskrivits 
ur kulturmiljöhänseende. Studien har tagit sin utgångspunkt i tidigare registrerade lämningar, 
studie av historiska kartor och höjddata och äldre rapporter. Detta har sedan följts upp med en 
översiktlig fältbesiktning. Rapporten mynnar ut i rekommendation och bedömning av arkeolo-
giska insatser för samtliga planområden. 

Inom sju av områdena fanns sedan tidigare kända kulturmiljövärden. Inom ett av dessa består 
de av stenmurar om inte är klassade som fornlämningar och därmed inte har ett skydd enligt 
kulturmiljölagen. Inom elva områden bedöms det att en arkeologisk utredning krävs för att 
klargöra fornlämningssituationen. Inom sex av dessa bör en arkeologisk utredning steg 1 (fäl-
tinventering) göras först och inom resterande fem områden kan utredning steg 2 (sökschakt/ 
provrutsgrävning) göras direkt. 

En arkeologisk utredning steg 1 kan göras långt före planerad byggnation och lämpligt är att 
ansöka om arkeologisk utredning för flera områden i samma ansökan. Administrationskost-
nad och tryckkostnad för rapport minskar i så fall. Troligen kommer även fältarbetet kunna 
bli mindre jämfört med vissa av de tidigare genomförda utredningarna. I en av utredningarna 
inventerades 15 hektar på fem dagar, vilket är väldigt låg arbetstakt.  

Viktigt att tänka på vid en arkeologisk utredning steg 2 är att den innebär sökschaktsgrävning 
där stora delar av utredningsområdet grävs upp, vilket kan uppröra allmänheten. Detta gäller 
framförallt områden som idag används som park och rekreation. En information till närboende 
bör därför göras innan utredning påbörjas. 
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Tänk även på att handläggningstiden för arkeologiska ärenden kan ta tid och att det kan vara 
flera arkeologiska steg som ska göras innan marken är tillgänglig. 

Inom sju av områdena föreslås justeringar av planområdena för att undanta områden med kul-
turhistoriska lämnngar. Ett samråd med länsstyrelsen bör göras kring hur stora områden som 
ska undantas. 

I de fall det finns kända fornlämningar inom områdena eller att utredning kan påvisa att så är 
fallet behöver ytterligare arkeologiska undersökningar göras. I de fallen görs en ansökan om in-
trång i fornlämning till länsstyrelsen. Om de beviljar tillstånd kan undersökningen komma att 
delas upp i en förundersökning som avgränsar och karaktäriserar lämningen och därefter görs 
en undersökning som dokumenterar och tar bort fornlämningen. 

I ett av områdena bedrivs idag organiserad endurokörning (18 Skärpet). I detta område föreslås 
att skyddsstängsel sätts upp snarast runt de kända gravarna och deras närområde för att förhin-
dra att skador uppkommer. Den som skadar en fornlämning kan åtalas för brott mot kulturmil-
jölagen. 

Vid planläggning är det många aspekter att ta hänsyn till förutom kulturmiljövärden, varav 
några har listats vid respektive område. Exempelvis är områdena stadsnära och används i fler-
talet fall för rekreation. I några av områdena är naturvärdena tydliga vilket lyfts fram. I de fall 
naturvärden kan påverkas bör en naturvärdesinventering göras innan arkeologisk utredning 
steg 2 beställs för att inte skada naturvärden. 

Planområde Kända kul-
turvärden 

Arkeologisk 
utredning krävs 
(steg 1 -fältinven-
tering) 

Arkeologisk 
utredning 
krävs (steg 2-
sökschakt) 

Sannolikhet 
att området 
går vidare till 
undersökning 

Rekommendation 
att undanta kända 
kulturmiljövärden 

4. Tomas-
backen 

x Hög 

5. Stensåkra x Medel 

6. Mellangår-
den 

x Medel 

10. Norget 
Norra 

x x Hög 

11. Norget 
Södra 

x Medel x 

12. Madhagen x x Hög x 

13. Södra Krå-
kegården 

x Medel x 

14. Södra Krå-
kegården 

x (endast 
övriga kul-

turhistoriska 
lämningar) 

x 

15. Kråkegår-
den 

x 

16. Ekängen x x Medel 

17. Folkets 
park 

x x Hög x 

18. Skärpet x Hög (om hela 
planområdet 
går vidare) 

x 

19. Nässja 
norra 

x Låg 

20. Nässja 
södra 

x Hög (om hela 
planområdet 
går vidare) 

x 

Figur 21. Tabell över planområdena med rekommenderade åtgärder 
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