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Ghyben-Hertzbergs ekvation gäller idealiserade förhållanden med en homogen och isotrop akvifer, där de
vattenförande egenskaperna är desamma både horisontellt och vertikalt och ingen hänsyn tas till de geologiska
förhållandena (Figur 14). Akviferen antas ha ett hydrostatiskt tryck, dvs. det finns inga vertikala gradienter i
grundvattennivån. Det innebär att djupet till gränsskiktet mellan det söta och det salta grundvattnet går mot noll
där havet möter land. Detta är inte korrekt då det måste finnas ett visst djup så grundvatten kan strömma ut i
havet. Ett annat antagande är att gränszonen är skarp, vilket inte är korrekt då de två grundvattnen med olika
salthalt blandas i gränsskiktet i en s.k. dispersionszon med varierande salthalt.
Enligt Auqué m.fl. (2006) som har granskat och utvärderat tidigare rapporter om Littorinahavets utveckling med
varierande kloridhalt, inföll den maximala utbredningen och kloridhalten för ca 6500 år sedan och pågick till ca
5000 år sedan. I den egentliga Östersjön och runt Gotland var den ytliga salthalten mellan 1,0 och 1,3%, vilket
motsvarar en kloridhalt på mellan ca 6000 och 8000 mg/l och en densitet på mellan 1,008 och 1,010 gr/cm 3.
Östersjön har en salthalt i det ytliga havsvattnet ner till ca 50 m djup på ca 0,7%, vilket motsvarar en kloridhalt
på drygt 4000 mg/l, och en densitet på 1,0055 gr/cm3.
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Figur 14

schematiskt sötvatten- saltvattengräns (interface) i en kustakvifer med fri grundvattenyta. Nedre figuren visar en
brunn med avsänkt grundvattenyta och uppkonande saltvatten som effekt av minskat grundvattentryck genom
pumpning. Siffrorna gäller salthalten i haven (modifierad från USGS, 2003)
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Det är viktigt att påpeka att teorin förutsätter en akvifer med homogena och isotropa förhållanden och att ingen
hänsyn tas till de geologiska och hydrogeologiska förhållandena och framförallt de vattenförande egenskaperna
i olika geologiska lager. Den geologiska kartan över Gotland visar att stromatoporoidékalksten och revkalksten
med inslag av grovkristallin kalksten ligger i ett band från Klinteberget i SV till Buttle i NÖ (Figur 15). Under kalkstenen ligger märgelsten och märgel som kommer upp i markytan väster om Klinteberget och sträcker sig i ett
band mot NÖ ut till Östersjön. Mellan Klinte och Klintehamn finns ett smalt band av Siltsten och Märgelsten.
Även de hydrogeologiska förhållandena varierar både areellt och mot djupet, med en mer vattengenomsläpplig
ytlig revkalksten och en underliggande tätare märgelsten och märgel (Figur 16).
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Utsnitt från berggrundskatan Gotlands län med angivande av bergart (SGU, 2011)
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Figur 16

Utsnitt från den hydrogeologiska kartan över Gotlands län men angivande av bedömd uttagsmöjlighet (SGU,
1982)
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3.2

Djup till observerade salthalter i brunnar

Djupet från markytan till gränsskiktet för salt grundvatten från Littorinahavet har ökat beroende på landhöjningen
med åtföljande högre grundvattennivåer som dels medförde ett ökat tryck på det salta grundvattnet, och dels
större hydrauliska gradienter i akviferen. De ökade gradienterna gav upphov till ett större grundvattenflöde, som
under ca 5000 år har sköljt ut och medfört en utspädning av det salta grundvattnet från Littorinahavet. Samtidigt
har salthalten i Littorinahavet minskat successivt till för ca 2000 år sedan då salthalten blev densamma som i
dagens Östersjövatten.
Flera privata brunnar väster om Klinte har salthaltigt vatten, men det förekommer även i ett par brunnar i Lilla
Snögrinde och i en energibrunn i Stora Snögrinde (Figur 7). Gemensamt för alla brunnar är att de är borrade ner
under havsytan. Energibrunnarna är borrade till större djup och i dessa påträffas salthaltigt vatten på nivåer
mellan -45 och -210 m. Brunnsinformation redovisas i en översiktlig vertikal profil från Klintebys stenbrott till
Klintehamn och Östersjön ( Figur 17). Brunnsdjup, bergart och uppmätt kloridhalt i brunnarna anges tillsammans
med ett antaget läge för gränsskikten för salthaltigt grundvatten från Littorinahavet och Östersjön för ca 5000 år
sedan respektive nutid. Landhöjningen på 25 m och den ökade grundvattenströmningen från land till hav har
förändrat dels gränsskiktet för det salthaltiga grundvattnet från Littorinahavet, och dels salthalten genom
ursköljning och utspädning med sött grundvatten. Ett skikt med omblandat sött och salt vatten bildades mellan
Littorinahavets gränsskikt och dagens gränsskikt för Östersjöns salta vatten. I detta gränsskikt finns brunnar
med höga salthalter som t.ex. energibrunn nr. 12. Berggrunden vid botten av brunnen på nivån -45 m hade
under Littorinatiden troligtvis ett grundvatten med hög salthalt på omkring 8000 mg klorid per liter. Under ca
5000 år har det salta grundvattnet sköljts ut och blandats med sött grundvatten till en salthalt på 3800 mg/l, som
erhölls efter blåsning av brunnen i en timme med 1200 l/tim och avsänkning till nivån -45 m. Marknivån ligger på
+32 m vid brunnen, och Littorinavallen ligger på +25 m ca 1 km nordväst om brunnen.

Figur 17

Schematisk profil från kalkbrottet öster om Klinteberget till Klintehamn och Östersjön, med gränsskikt mellan sött
och salt grundvatten från Littorinahavet och från Östersjön samt brunnar med salthaltigt grundvatten (se Figur 7)
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Marknivån vid brunnen var alltså endast 7 m över Littorinahavets vattennivå för 5000 år sedan. Om man antar
att grundvattennivån vid Littorinatiden låg någon meter högre än grundvattennivå idag i förhållande till rådande
markyta vid Littorinatiden och idag, så återfinns salthaltigt Littorinavatten på ca 150 m djup under dagens
markyta och på dagens nivå ca -125 m. Om grundvattennivå under Littorinatiden istället antas ligga lika långt
under markytan som dagens grundvattennivå, dvs. 0,5 m över Littorinahavets vattenyta, skulle salthaltigt
Littorinavatten för 5000 år sedan ha funnits på drygt 50 m djup under markytan idag och på dagens nivå ca -25
m. Det tyder alltså på att relikt saltvatten från Littorinahavet återfinns i energibrunnen, men att infiltrerat
nederbördsvatten under ca 5000 år har sköljt ut och spätt ut det salthaltiga grundvattnet från Littorinatiden.
En brunn invid väg 141 vid Lilla Snögrinde (nr 6) har något salt i botten vid blåsning med 1500 l/tim. Marknivån
vid brunnen ligger på +49 m och den är 59 m djup med bottennivå på -10 m. Inflödet av vatten sker i botten av
brunnen. Grundvattennivån ligger idag på +20 m, dvs. 29 m under markytan och 5 m under Littorinahavets
högsta nivå. Om grundvattennivån vid Littorinatiden antas ligga 0,5 m över Littorinahavets vattenyta, dvs. 23,5
m under dagens markyta så beräknas Littorinavatten ligga ca 75 m under markytan på nivån ca -25 m. Det är
således troligt att det vid blåsning av brunnen och avsänkning till -10 m påträffas utspätt relikt salthaltigt
Littorinavatten.
En brunn med salthaltigt vatten enligt brunnsägaren ligger i östra delen av Lilla Snögrinde drygt 300 m från
planerat stenbrott. Brunnen är 65 m djup med en bottennnivå på -22 m. Markytan ligger på +43 m och grundvattennivån på +24 m, dvs. 19 m under markytan. Om grundvattennivån vid Littorinatiden antas ligga 0,5 m över
Littorinahavets vattenyta, dvs. 17,5 m under dagens markyta så beräknas Littorinavatten ligga ca 65 m under
markytan på nivån ca -25 m. Det är således troligt att det kan påträffas utspätt relikt salthaltigt Littorinavatten i
brunnen.
En energibrunn (nr 22) ligger strax ovanför Littorinavallen och har låg kloridhalt på 20 m djup (30 mg/l) men
förhöjd kloridhalt på 80 m djup (500 mg/l) och på 230 m djup (800 mg/l). Det salthaltiga grundvattnet från
Littorinahavet har således sköljts ut och spätts ut av infiltrerat nederbördsvatten under ca 5000 år i de översta
10-talet meter men i mindre grad på större djup. Detta ha även skett i övriga brunnar nära Klintehamn som alla
ligger under Littorinahavets högsta vattenyta.

3.3

Kommunala vattentäkter

Brunnarna i den kommunala vattentäkten Loggarve ligger ca 2,8 km från Littorinavallen och har marknivåer på
ca +50 m. Ingen förhöjd kloridhalt har påträffats i de 5 brunnarna i Loggarve trots att de har producerat vatten i
27 år från 1990. Under åren 2014 – 2016 var medeluttaget 2,0 l/s, och det största uttaget i en brunn var 0,75 l/s.
Under sommaren sker en avsänkning av grundvattennivån i brunnarna med 50 – 60 m till nivåer på 0 till -10 m
(kapitel 2.2).
Enligt Helge Tullström (1954) förekommer salthaltigt grundvatten på nivåer från -10 till över +10 m vid den
nordöstra gränsen av det yttre skyddsområdet för Loggarve vattentäkt (Figur 4). Trots stora uttag och avsänkning av grundvattennivån sker ingen större ökning av salthalten i brunnarna. Influensområdet för grundvattensänkning beroende på brunnsuttagen är således väl begränsad inom det yttre skyddsområdet. Vattentäkten
ligger inom Klintebergformationen och det finns inga uppgifter på förekomst av salt grundvatten i denna förutom
i västra delen av Klinteberget där Mölner reservvattentäkt ligger. Där anges djupet till salt grundvatten vara
under -30 m (Figur 4).
Vid Mölner provpumpades 1949 en 40 m djup brunn med 90 l/min (1,5 l/s) till fullständig avsänkning (2.2).
Brunnen fick salthaltigt vatten, men vid minskat flöde till 55 l/min och en avsänkning på 30 m erhölls ett fullgott
vatten. Marknivån vid brunnen är ca +40 m, och inget salt grundvatten kom in i brunnen vid minskad pumpning
och en avsänkning på 30 m till nivån ca +10 m.
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3.4

Påverkan av Klintebys stenbrott

Genomförda konduktivitetsmätningar i fem borrhål inom planerat brytområde visar att kloridhalten är låg och
ligger under 100 mg/l ner till ett djup på +4 m (kapitel 2.3). De närmaste brunnarna där något salthaltigt vattnet
har noterats är brunn nr. 2 och nr. 6 med botten på -22 m och -10 m ( Figur 17). De ligger i Lilla Snögrinde ca 300
m respektive 700 m från planerat stenbrott. Vid blåsning med 1500 l/h efter borrning av brunn nr. 6 angavs
”något salt i botten”. En energibrunn som ligger ca 600 m NV om brottet på marknivån +30 m tar vatten från
nivån -45 m som har en salthalt på 3800 mg/l.
Baserat på SGU:s flyggeofysiska karta, SkyTEM mätningarna och topografiska förhållanden är det rimligt att
anta att gränsen för Littorinavatten vid Klintebysbrottet ligger ca 50 – 60 m under markytan på nivåer mellan -10
och -20 m. Västerut mot Klintehamn ligger gränsen för salt grundvatten ca 10 – 50 m under markytan på nivåer
från 0 till -20 m.
Enligt Ghyben-Hertzbergs ekvation (1) ger en grundvattennivå på några meter över havet (h) ett avstånd till
salthaltigt Littorinavatten (z) på några hundra meter (Figur 18). Informationen från brunnarna om inflöden och
salthalt visar att ekvationen inte kan tillämpas på förhållandena vid Klintebys med omgivning (Figur 17). Det
beror dels på de geologiska förhållandena med en subhorisontellt lagrad kalksten med underliggande tätare
märgelsten, och dels på en landhöjning på ca 25 m som medför att salthaltigt Littorinavatten kan finnas på
högre nivåer än ekvationen ger vid jämvikt. Det illustreras väl av Helge Tullströms karta över gränsen mellan
sött och salt grundvatten på Gotland (Figur 4). Det går således inte att beräkna hur djupare liggande salthaltigt
grundvatten skulle reagera på en viss avsänkning av grundvattennivån vid det planerade brytområdet. Det går
däremot att beräkna avståndet till salthaltigt grundvatten med ursprung ifrån Littorinahavet med en kloridhalt på
ca 8000 mg/l under jämviktsförhållanden i en homogen och isotrop akvifer. Det planerade stenbrottet kommer
att brytas till nivåer mellan +30 och +45 m. Det innebär en grundvattennivå i botten av brottet
som ligger minst 30 m över nuvarande havsyta, vilket ger ett avstånd till salthaltigt Littorinavatten på flera kilometers djup (Figur 18). Enligt tillgänglig information kan salthaltigt grundvatten vid planerat stenbrott finnas på
nivåer under ca -10 till -20 m, vilket inte skulle kunna förekomma vid en homogen akvifer med
grundvattennivåer på +30 m.
Den brunn som fick salthaltigt grundvatten under provpumpning vid Mölner reservvattentäkt avsänktes till nivån
+0 m (havsnivån). Vid nästan en halvering av pumpat flöde minskade avsänkningen till ca +10 m, vilket medförde att inget salthaltigt grundvatten strömmade till brunnen. Detta ska jämföras med en lägsta planerad
brottbotten på +30 m, och ingen pumpning av vatten från akviferen.
Kalkbrytning vid Klintebys bedöms således inte medföra att relikt grundvatten med förhöjd salthalt kommer att
stiga upp till nivåer så att kloridhalten i uttaget vatten påverkas i kommunala vattentäkter eller privata brunnar.

Figur 18

Avståndet till salthaltigt grundvatten beroende av grundvattennivån beräknat med Ghyben-Hertzbergs ekvation för
olika salthalter i haven.
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Bilaga B.2.17.1:1

SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn ID SGU Ort/Fastighet
2 992034397 Lilla Snögrinde 1:50
6 68200074 Lilla Snögrinde 1:45

Användning
Hushåll, Fritidshus

12

68200122

Stora Snögrinde 1:13

Energibrunn

20

68200196

Klinte Prästgården 1:13

Hushåll, Fritidshus

21
22

900109877 Klinte Sicklings 1:4
910543012 Klinte Valle 1:84

Hushåll, Fritidshus
Energibrunn

24

68200035

Klinte Rolejens 1:6

25

68200034

Klinte Robbjäns 1:63

26
27
28
29
30
31

903078848
68200144
905239372
903078905
904154846
68200049

Klinte Strands 1:131
Klinte Sicklings 1:121
Klinte Valle 1:171
Klinte Valle 5:10
Klinte Klause 1:14
Klinte Strands 1:26

Bevattning,
handelsträdgård
Bevattning,
handelsträdgård
Energibrunn

32
33
BRUNNSLÄGEN
2, 6
12
20, 21
22
24 - 31
32, 33

Sanda Stenhuse 1:17
Sanda Stenhuse 1:17 ?

Energibrunn
Energibrunn
Energibrunn
Bevattning,
handelsträdgård
Borrad brunn
Borrad brunn

Diameter Foderrör Totaldjup Brunnsbotten Jorddjup Vattenmängd Grundvattennivå Marknivå Grv.nivå
(mm)
(m)
(m)
(m ö.h.)
(m)
(l/tim)
(m under m.y.)
(m ö.h.) (m ö.h.) Anmärkning salthaltigt vatten
165
4,5
65
-22
1,5
1200
19
43
24
Salthaltigt vatten enl. brunnsägare, samråd 171024
114
6
59
-10
1,5
1200
29
49
20
Vatten vid 56 och 57 m. Något salt i botten vid
blåsning 1500 l/tim. Nivådatum 1979-10-31
1983-10-21
9
80
-48
6
2400
6,5
32
25,5 Vatten på 77 m. 3800 mg klorid /l, vid blåsning 1
timme 1200 l/tim
1993-06-21
140
3
38
-8
1
3000
13
30
17
Hålet cementerat 38 till 28 m. Hålet fortfarande
något bräckt efter tryckning. Saltvatten på 37 m
Borrdatum
1992-07-15
1979-10-30

2000-10-25
2010-01-04

115
140

3,5
6

18,5
230

-6,5
-210

2
3

500
3000

juni 1977

115

3

83

-77

0.5

1200

6

Bräckt vatten
30 mg/l Cl 20 m under my. 500 mg/l Cl 80 m under
my. 800 mg/l Cl 230 m under my.
Vatten vid 50 m. Vattnet är salt

juni 1977

115

3

69

-63

0.5

1200

6

Vatten vid 45 m. Vattnet är salt

6
3
6
6
3
3

170
37
187
192
186
15

-164
-33
-183
-187
-182
-12

1,5
1,2
1,5
0,5
2
1

600
2400
1200
120
600
300

32
20

-7
5

2003-01-13
1982-02-15
2004-09-14
2003-03-14
2004-05-20
maj 1979

115

112

Lilla Snögrinde
Stora Snögrinde
Västra sidan av Klinteberget
Norr om Klinteberget
Klintehamn
Sanda

Charlie A Geokonsult AB

2
2

12
20

1

6
4
4
5
4
3

1,8

25
25

0,8

God kapacitet

10
18

3,2

2

23,2

Saltvatten på 50 m
Vid prov smakade vattnet salt
Saltvatten på 50 m
Saltvatten på 90 m
Lite saltvatten på 50 m. Saltpropp monterad på 45 m
Vatten vid 9.5 m något salt men användbart för
bevattening
Salt vatten 1930 mg/l klorid
Märgelsten slammigt vatten. 780 mg/l klorid

Bilaga B.2.17.1:2

SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn ID SGU
2 992034397
6 68200074
12 68200122
20 68200196
21 900109877
22 910543012
24 68200035
25 68200034
26 903078848
27 68200144
28 905239372
29 903078905
30 904154846
31 68200049
32
33
BRUNNSLÄGEN
2, 6
12
20, 21
22
24 - 31
32, 33

Ort/Fastighet
Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:45
Stora Snögrinde 1:13
Klinte Prästgården 1:13
Klinte Sicklings 1:4
Klinte Valle 1:84
Klinte Rolejens 1:6
Klinte Robbjäns 1:63
Klinte Strands 1:131
Klinte Sicklings 1:121
Klinte Valle 1:171
Klinte Valle 5:10
Klinte Klause 1:14
Klinte Strands 1:26
Sanda Stenhuse 1:17
Sanda Stenhuse 1:17 ?

Brunns- Vatten-mängd Grv.nivå
djup (m)
(l/h)
(m u.my.)
65
59
80
38
18,5
230
83
69
170
37
187
192
186
15
32
20

1200
1200
2400
3000
500
3000
1200
1200
600
2400
1200
120
600
300
God kapacitet

Grv.nivå
(m ö.h.)

19
29
6,5
13
2
2

24
20
25,5
17
10
18

0,8

3,2

1

2

1,8

23,2

Saltvatten på
(m u.my.)
56 - 57
77
37
20/80/230
50
45
50
50
90
50
9,5

Salthalt
(mg Cl/l)

Lagerföljd Berg nr1
0 - 1,5 meter: MOR_N
0 - 1,5 meter: GR_VD BRUNN
0 - 0,5 meter: MATJORD
0 - 1 meter: GRUS
0 - 2 meter: JORD
0 - 3,0 meter: Morän
0 - 0,5 meter: MYLLA
0 - 0,5 meter: MYLLA

Salthaltigt
Något salt
3800
Saltvatten
Bräckt
30/500/800
Vattnet salt
Vattnet salt
Saltvatten
Vattnet salt 0 - 1,2 meter: LERA-GRUS
Saltvatten
Saltvatten
Lite saltvatten
något salt
0 - 1 meter: JORD-LERA
1930
780

Lilla Snögrinde
Stora Snögrinde
Västra sidan av Klinteberget
Norr om Klinteberget
Klintehamn
Sanda

Charlie A Geokonsult AB

Mäktighet (m)
1,5
1,5
0,5
1
2
3
0,5
0,5
1,2

1

Lagerföljd Berg nr2
1,5 - 28 meter: KALKSTEN
1,5 - 8,5 meter: KALKBERG
0,5 - 3 meter: SAND
1 - 38 meter: KALK-M_RGEL
2 - 18,5 meter: KALKBERG
3,0 - 46,0 meter: KALKSTEN VIT
0,5 - 83 meter: M_RGELSTEN
0,5 - 69 meter: M_RGELSTEN
Märgelsten
1,2 - 37 meter: KALKSTEN
Märgelsten
Märgelsten
Märgelsten
1 - 15 meter: BL_GR_ KST
Märgelsten
Märgelsten
GEOLOGI - VATTENFLÖDE
Kalksten / Lerig kalksten
Kalksten och märgelsten
Märgelsten / Lersten
Märgelsten

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr3
26,5 28 - 65 meter: KALKSTEN
7
8,5 - 59 meter: M_RGELSTEN
2,5 3 - 6 meter: LERA
37
16,5
43
46,0 - 230,0 KALKSTEN GRÅ
82,5
68,5
35,8

14

Antaget från Berggrundskartan

Bilaga B.2.17.1:2

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr4
37
50,5
3
6 - 80 meter: M_RGELSTEN

Mäktighet (m)

74

184

Charlie A Geokonsult AB

--Ca 35 mm Lilla Snögrinde
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1.0

MILJÖKVALITETSNORM FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMSTEN
MELLERSTA GOTLAND – KLINTEHAMN

1.1

Information från VISS

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2017-11-01) beskrivs grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Klintehamn - WA91750038 / SE637298-164664 (VISS, 2017-11-01). Grundvattenmagasinet anges som
sedimentär bergförekomst och upptar en yta på 338,7 km2. Den bedömda uttagsmöjligheten anges uppgå till
6 000 – 20 000 l/h. Den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning anges vara översiktlig och
baseras på regionala hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Den kvantitativa statusen anges
vara god. Motivering och metod för bedömningen är att ” Tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen
god varför förekomsten bedöms ha god kvantitativ status. Klassningen är gjord utan dataunderlag från förekomsten.” Den kemiska statusen anges vara otillfredsställande beroende på att klorid och sulfat samt miljögiftet
PAH inte uppnår god status. Ingen beskrivning av trender har gjorts. Det finns ingen risk att kvantitativ status
inte uppnås till 2021, men risk finns att kemisk status inte uppnås 2021. Betydande påverkanskällor anges vara
förorenade områden, jordbruk och enskilda avlopp samt vattenuttag från jordbruk, kommunal eller allmän
vattentäkt och andra relevanta uttag. Miljökvalitetsnormen för god kemisk grundvattenstatus anger ett riktvärde
på 100 mg/l för klorid, 100 mg/l för sulfat och 150 mS/m för konduktivitet. För att vända trend anges 50 mg/l för
klorid, 50 mg/l för sulfat och 75 mS/m för konduktivitet.

1.2

Miljökvalitetsnorm och statusklassificering för grundvatten

I Sveriges geologiska undersöknings författningssamling, SGU-FS 2013:2, från den 4 september 2013
redovisas SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. Under rubriken
”Tillämpningsområde” 1 § anges att dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer samt klassificerar kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus. I 3 § definieras;
riktvärde för grundvatten: den koncentration av ett särskilt förorenande ämne eller föroreningsindikator i
grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken.
utgångspunkt för att vända trend: procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. 2 § 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer.
Under rubriken ”Miljökvalitetsnormer” 4 § beskrivs att varje vattenmyndighet ska meddela miljökvalitetsnormer
enligt följande;
1. För varje grundvattenförekomst som vid riskbedömning bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller
bibehålla god kemisk grundvattenstatus till 2021 ska miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för
grundvatten fastställas enligt bestämmelserna i 5–7 §§.
2. För varje grundvattenförekomst där uppåtgående trender i koncentrationer av förorenande ämnen
identifierats ska miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända trend fastställas enligt 10 §.
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3. För varje grundvattenförekomst som vid riskbedömning bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller
bibehålla god kvantitativ status till 2021 ska god kvantitativ status fastställas som miljökvalitetsnorm.
Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt
bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

1.3

Diskussion kvantitativ status

De geologiska och hydrogeologiska förhållandena varierar inom begränsningsområdet för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn (Bilaga B.2.19.1 och Bilaga B.2.19.2). Om hänsyn inte tas till de
geologiska och hydrogeologiska förhållandena vid meddelande av kvantitativa miljökvalitetsnormer för en
grundvattenförekomst så kommer dessa inte att kunna uppfyllas ens om ingen mänsklig verksamhet tillåts inom
förekomsten, eftersom det inte finns naturliga förutsättningar för uppfyllandet. Enligt VISS är idag miljökvalitetsnormen för kvantitativ status god med motiveringen att tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen god.
Klassningen sägs vara gjord utan dataunderlag från förekomsten. Bedömning av möjligt grundvattenuttag för
grundvattenförekomsten Mellersta Gotlands – Klintehamn anges i den allmänna beskrivningen till 6 000 –
20 000 l/h, vilket enligt SGU:s arbetsmaterial till hydrogeologisk karta för Gotland endast finns inom ett mycket
begränsat område i nordöst på 1% av förekomstens totala area (Bilaga B.2.19.3). Huvuddelen av förekomsten,
55%, har uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h. Den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning
anges vara översiktlig och baseras på regionala hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Detta är
inte med sanningen överensstämmande då det avgränsade området inte bara innehåller ett grundvattenmagasin utan flera geologiska och hydrogeologiska enheter med olika egenskaper och möjligheter till
magasinering av vatten och grundvattentransport.
Värt att notera är att den brunn som ger mest vatten i de kommunala vattentäkterna Loggarve och Mölner har
ett medeluttag över året på drygt 4 000 l/h respektive drygt 3 000 l/h. Under sommaren avsänks vattennivån i de
fem brunnarna i Loggarve till havsytans nivå utan att få förhöjda kloridhalter. Vid provpumpning av en brunn vid
Mölner som idag är reservvattentäkt pumpades ca 5 500 l/h, vilket gav en avsänkning på 40 m och vattnet blev
salt. Vid en minskning till 3 300 l/h och en avsänkning på 30 m erhölls ett sött vatten. Det visar på problematiken
med höga uttag vid Mölner och saltvatteninträngning från äldre utspätt Littorinavatten, vilket överensstämmer
väl med den hydrogeologiska kartan (Bilaga B.2.19.2). Den visar uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h och en
risk för höga kloridhalter i området. Inte ens de kommunala vattentäkterna Loggarve och Mölner som ingår i
bedömningsunderlaget för kemisk status har uttagsmängder enligt MKN för god kvantitativ status för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn.
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Grandungevägen 6
S-756 46 Uppsala
Mobil 0708-309735
Charlie.konsult@gmail.com

Bilaga B.2.19.1

Loggarve
Klintehamn

Medelkristallin kalksten
Märgelsten och märgel

Klinte

Mölner

Revkalksten
Grovkristallin kalksten
Berggrundskartan Gotlands län. Skala 1:200 000. SGU serie K 221, 2011. Beskrivning till Regional berggrundskarta
över Gotlands län. SGU K 221, 2009.
Teckenförklaring: Svart streckprickad linje = Lineament indikerat från höjddata
Grön streckprickad linje = Lineament indikerat från VLF

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.19.2

Loggarve
Klintehamn
2 000 – 6 000 l/h
600 – 2 000 l/h
<600 l/h

Klinte
Mölner

Jordlager <1 l/s
Höga kloridhalter

Hydrogeologisk karta över Gotlands län. Skala 1:250 000. SGU Ser. Ah nr 3, Uppsala 1982. De färgade fälten anger
olika uttagsmöjligheter och baseras på geologiska och hydrogeologiska förhållanden och information om vattenuttag
i SGU:s databaser och annat tillgängligt material.
I VISS anges den bedömda uttagsmöjligheten för grundvattenförekomsten vara 6 000 – 20 000 l/h, medan den
hydrogeologiska kartan anger fyra delområden med varierande uttagsmöjligheter mellan <600 l/h till 20 000 l/h. Den
största delen av grundvattenförekomsten har uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h, medan den i VISS angivna
bedömda uttagsmöjligheten inte förekommer i det avgränsade området.
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Klintehamn

Klinte

Loggarve

6 000 – 20 000 l/h
2 000 – 6 000 l/h
600 – 2 000 l/h

Mölner

<600 l/tim
Grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn (röd begränsningslinje) redovisad på SGU:s arbetsmaterial
till hydrogeologisk karta över Gotland. De färgade fälten anger olika uttagsmöjligheter och baseras på geologiska och
hydrogeologiska förhållanden och information om vattenuttag i SGU:s databaser och annat tillgängligt material.
I VISS anges den bedömda uttagsmöjligheten för grundvattenförekomsten vara 6 000 – 20 000 l/h, medan den
hydrogeologiska kartan anger fyra delområden med varierande uttagsmöjligheter mellan <600 l/h till 20 000 l/h. Den
största delen av grundvattenförekomsten har uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h, medan den i VISS angivna
bedömda uttagsmöjligheten endast förekommer i ca 1% av det avgränsade området.
Kartan finns publicerad i SGU:s rapport ”Sky-TEM undersökningar på Gotland” på sidan 22 (SGU rapporter och
meddelanden 136).
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Provnummer
Provtagningsdag
Provpunkt
Ankomstdag

Ämne
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)
Fosfat (PO4)
Fosfatfosfor (PO4-P)
Nitrat (NO3)
Nitrat-kväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5
Kväve N
Totalhårdhet (°dH)
Natrium Na (end surgjort)
Kalium K (end surgjort)
Kalcium Ca (end surgjort)
Järn Fe (end surgjort)
Magnesium Mg (end surgjort)
Mangan Mn (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)
Oljeindex
Suspenderade ämnen
Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20 °C

Provets märkning
Djup
Ämnes-ID
Enhet
3120000115222
FNU
3120000113212
mg Pt/l
3120000115167
35460000406685
°C
3120000108782
mg HCO3/l
3120000113565
mS/m
35460000384275
mg/l
3120000112087
mg/l
3120000112056
mg/l
3120000060536
mg O2/l
3120000148528
mg/l
3120000110445
mg/l
3120000148526
mg/l
3120000113203
mg/l
3120000148522
mg/l
3120000110477
mg/l
3120000148520
mg/l
3120000112021
mg/l
3120000148524
mg/l
3120000148947
mg/l
3120000132243
°dH
65570000670424
mg/l
65570000670932
mg/l
65570000670967
mg/l
3120000129912
mg/l
65570000670534
mg/l
3120000130064
mg/l
3120000129896
mg/l
3120000125602
mg/l
3120000115169
mg/l
3120000180375
3120000180376

177-2018-03140957
2018-03-09

177-2018-03140958
2018-03-09

Brunn Lilla Snögrinde 1:8
Källa L Snögrinde 1:26
2018-03-14
2018-03-14
Lilla Snögrinde 1:8

Lilla Snögrinde 1:26 källa

2,3
24
8
22,9
260
47
4,7
11
0,39
3,5
0,021
0,016
0,17
0,057
22
5
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
2
12
2,9
0,82
82
0,027
3,3
0,00078
0,0014

0,59
18
8,2
23,4
360
60
6,8
22
< 0,20
5,7
0,048
0,037
0,021
0,007
2,5
0,57
0,16
0,05
<1,0
0,98
16
3,6
1,2
100
0,053
7,1
0,021
0,00073

177-2017-11291433
2017-11-22
Brunn Lilla Snögrinde 1:45
2017-11-29
Lilla snögrinde 1:45 klinte

0,84
16
7,5
23,1
430
73
16
15
< 0,20
7,1
< 0,010
< 0,010
0,19
0,061
5,8
1,3
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,9
18
7,1
1,5
110
0,0073
11
0,00081
0,035
1,7

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.20:2

177-2018-03140961
2018-03-09

§ 177-2018-03140959
2018-03-09

177-2017-07310489
2017-07-31 09:40

Brunn Lilla Snögrinde 1:45
2018-03-14

Brunn Lilla Snögrinde 1:46
2018-03-14

Lilla Snögrinde 1:45

Lilla Snögrinde 1:46

0,76
15
7,6
23,2
410
71
14
28
< 0,20
4
0,01
< 0,010
0,23
0,075
6,2
1,4
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,8
21
9,1
2,4
120
0,027
15
0,00056
0,034

177-2017-10191334
2017-10-16

Brunn Lilla Snögrinde 1:50 Källa L Snögrinde 1:50
Brunn Hunninge gård 1:16
2017-07-31 21:05
2018-02-24 2018-03-14
Borrad brunn, Djup=65 m
Nivå -22 m, gvnivå +24 m

0,47
18
7,5
23,1
410
79
30
27
< 0,20
5,8
0,019
0,015
0,77
0,25
13
2,9
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
3,7
20
8,6
14
110
0,019
17
0,0017
0,11

177-2018-02240090 177-2018-03140960
2018-02-22 2018-03-09

Källa Lilla snögrinde Hunninge gård 1:16

2,5
18
7,6
22
380
81
58
31
0,3
2,3
< 0,010
< 0,010
0,12
0,039
0,71
0,16
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
18
48
6
97
0,049
20
0,0036
0,16

Ingen
Ingen

Charlie A Geokonsult AB

0,55
12
8
23
300
59
14
40
< 0,20
4,6
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
7,1
1,6
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,8
17
5,8
1,2
100
0,01
12
0,0019
0,00033
< 0,10

Hunninge bäck
2017-10-19
Hunninge Bäck

3,1
20
8
23,2
350
62
11
32
0,25
1,5
0,18
0,14
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,15
14
14
4,6
60
0,36
24
0,011
0,0051

0,68
61
8,2
22,9
290
65
15
30
0,24
14
< 0,010
< 0,010
0,18
0,06
53
12
0,026
0,008
>1,0
14
19
6,1
4,2
130
0,029
5,4
0,0034
0,0027
< 0,10
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177-2018-03220604
2018-03-21

177-2017-12180497
2017-12-12

177-2018-02140794
2018-02-08

Hunninge bäck
2017-12-15

Hunninge bäck
2018-03-22

Kulvert Hunninge
2017-12-15

Kulvert Hunninge
2018-02-14

Kulvert upplag
2017-10-19

Kulvert upplag
2017-12-15

Kulvert upplag
2018-02-14

Solbjerge Övrebäck
2017-10-19

Hunninge bäck

Hunninge Bäck

Kulvert Hunninge

Kulvert Hunninge

Kulvert täkt

Kulvert täkt 1

Kulvrt täkt 1

Solbjerge övre bäck

37
38
8,1
22
470
86
15
26
0,27
4,1
0,028
0,022
0,11
0,037
71
16
0,0099
0,003
>1,0
19
25
7,3
1,9
170
0,034
7,4
0,0096
0,0018
< 0,20
91
,
,

0,53
44
8,2
23,2
300
54
8,2
17
< 0,20
13
0,01
< 0,010
0,16
0,053
13
3
0,0099
0,003
<1,0

1,4
65
8,1
23,1
350
60
12
17
< 0,20
18
0,077
0,06
0,16
0,053
2,7
0,6
0,016
0,005
<1,0
1,3
18
5,4
2,7
120
0,07
5,6
0,026
0,002
< 0,10
2,2
,
,

2,8
56
8,3
23,3
320
54
9,4
13
< 0,20
15
0,035
0,027
0,21
0,068
2,5
0,57
0,016
0,005
<1,0
1,3
15
4,9
3,8
100
0,06
5,4
0,014
0,0016
< 0,10

2
61
8,2
22,8
330
55
11
14
< 0,20
16
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
0,58
0,13
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,95
15
4,6
1
100
0,047
4,6
0,0075
0,0011
< 0,10

3,2
67
8,2
23,1
330
57
11
20
< 0,20
19
0,015
0,012
< 0,020
< 0,0050
1,7
0,39
< 0,0070
0,002
<1,0
1,1
17
5
1,1
110
0,11
5,2
0,027
0,0017
< 0,10
6,9
,
,

0,47
33
8,3
23,2
270
44
5,4
< 1,0
< 0,20
11
0,03
0,023
< 0,020
< 0,0050
2,5
0,57
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,3
12
3,9
0,67
81
0,032
4,8
0,0054
0,00046
< 0,10

0,24
63
8,1
22,9
300
51
12
9
< 0,20
18
0,057
0,044
< 0,020
< 0,0050
1,8
0,41
0,0099
0,003
<1,0
1,4
15
4,7
0,91
100
0,036
2,5
0,0056
0,0032
< 0,10

16
5
4,1
110
0,045
5,3
0,011
0,0017

177-2017-10191333 177-2017-12180498 177-2018-02140795
2017-10-16
2017-12-12
2018-02-08

177-2017-10191332
2017-10-16

177-2017-12180496
2017-12-12
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177-2017-12180495
2017-12-12

177-2018-02140793 177-2018-03140955
2018-02-08 2018-03-09

Solbjerge Övrebäck
Solbjerge Övrebäck
Brunn 2
2017-12-15
2018-02-14 2018-03-14
Solbjerge övre bäck

0,97
46
8
23
240
41
8,1
< 1,0
< 0,20
15
0,013
0,01
< 0,020
< 0,0050
0,97
0,22
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,61
12
3,8
0,44
79
0,063
2,2
0,044
0,00048
< 0,10
2,7
,
,

Solbjerge Övrebäck ÅF Brunn 2 Klinte

0,51
39
8,3
23,3
230
38
5,5
< 1,0
< 0,20
15
0,062
0,048
< 0,020
< 0,0050
0,49
0,11
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,59
11
3,7
0,44
75
0,053
2,1
0,017
0,00045
< 0,10

320
24
8
21,7
220
37
7,7
13
0,33
1,1
0,23
0,18
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,63
9,2
5,8
2
31
9,1
21
0,029
0,0037

177-2018-03140956
2018-03-09
BH 16001
2018-03-14
BH 16001 Klinte

3,5
7,4
8
23,3
370
61
6,1
21
< 0,20
1,8
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,14
16
3,1
1,1
83
0,046
21
0,011
0,00038

Charlie A Geokonsult AB
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Angående miljökonsekvenser av tillförsel av länshållningsvatten till
Östersjön från täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5
vid Klintehamn på Gotland

Magnus Karlsson, tekn. dr
Stockholm, 30 oktober 2018
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Inledning
SMA Mineral ansöker om miljötillstånd för utökad täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5
på Gotland. I täktverksamheten genereras ett överskottsvatten som under normala förhållanden
kommer att användas för bevattningsändamål. Under episoder med hög nederbörd kan dock den
maximala magasineringsvolymen komma att överstigas och vatten behöva avbördas till Östersjön via
en bäck som mynnar strax norr om Klintehamn. SMA Mineral har bett IVL Svenska Miljöinstitutet att
bedöma miljökonsekvenserna av denna avledning.

Framtida utsläppsförhållanden
Allt länshållningsvatten från verksamheten pumpas till en bassäng för lagring och användning till
olika ändamål. Den naturliga bildningen av länshållningsvatten har beräknats till i genomsnitt cirka 5
l/s. Av dessa 5 l/s kommer under normala förhållanden 1- 1,5 l/s av vattnet avgå genom
borttransport av färdig kalkprodukt. Resterande vattenmängder på 3,5 – 4 l/s kommer under stora
delar av året kunna användas för bevattningsändamål. Vid behov kan dock vatten pumpas från
bassängen till ett dike som går från täkten och via ett täckdike mynnar i en bäck som slutligen
mynnar i Östersjön norr om Klintehamn vid Varvsholm. Avledning till recipient är primärt möjligt
under nederbördsrika vintrar men skulle teoretiskt kunna inträffa även sommartid under episoder
med hög nederbörd
Ett överskott av länshållningsvatten från Klintebys stenbrott som avbördas till Östersjön kommer,
relativt grundvatten innehålla förhöjda halter av nitratkväve och sulfat. Nitratkväve har sitt ursprung i
sprängämnesrester från kalkbrytningen samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen.
Prognosticerade koncentrationer av nitratkväve och sulfat baserat på erfarenheter från kalkbrottet i
Stucks på norra Gotland redovisas i Tabell 1.
Tabell 1

Bedömda framtida koncentrationer av nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4) i
länshållningsvatten från Klintebysbrottet baserat på erfarenheter från kalkbrytningen
i Stucks.
Ämne
NO3-N (mg/l)
SO4 (mg/l)

Varierar mellan
2-5
100-600

Genomsnitt
3,5
300

2

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta skall
uppnås senast 2027. Den ekologiska statusen är i dagsläget måttlig (viss.lansstyrelsen.se).
Kvalitetsfaktorn växtplankton har varit utslagsgivande vid den sammanvägda bedömningen.
Vattenförekomsten anses ha övergödningsproblem, vilket är ett generellt miljöproblem i Östersjön.
Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara måttlig baserat på en
expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve
vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.
Havs- och Vattenmyndigheten genomför under 2018 en översyn av föreskrifterna i HVMFS 2013:19
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Myndigheten har föreslagit att nya
bedömningsgrunder (EQS) inrättas för nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för
sulfat föreslås emellertid bara gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett makroämne i havsvatten och
koncentrationerna i Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l (Feistel et al., 2010), vilket kan
jämföras med de bedömningsgrunder för inlandsvatten som diskuterar koncentrationer av
storleksordningen mg/l. I bedömningsgrunden för nitratkväve föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l. Detta
värde beaktar nitratkväves potentiellt toxiska egenskaper och skall ej sammanblandas med kväves
potentiellt gödande egenskaper som hanteras med andra bedömningsgrunder. I Tabell 2
sammanfattas aktuella gränsvärden för god ekologisk status för olika kvävefraktioner i kustvatten på
norra och västra Gotland.
Tabell 2.

Aktuella bedömningsgrunder (gränsvärden för god ekologisk status) för nitratkväve
(NO3-N), totalkväve (Tot-N), och löst oorganiskt kväve (DIN) i kustvatten på norra och
västra Gotland (typvatten 11, HVMFS 2013:19).
Kvävefraktion
NO3-N (mg/l)*
Tot-N sommar (µg/l)
Tot-N vinter (µg/l)
DIN (µg/l)

Koncentration
11,44
266
280
53

*avser toxisk verkan i betydelsen av särskilt förorenande ämne (SFÄ)
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Bedömning
SMHI har med en matematisk modell (kustszonsmodellen, www.vattenweb.smhi.se) beräknat
omsättningen av vatten och näringsämnen i Klintehamnsviken (Fig. 1), den vattenförekomst
(www.viss.lst.se) till vilken avbördat vatten från Klintebys stentäkt kommer att ledas i händelse av att
magasineringskapaciteten vid täkten överskrids. Beräkningarna sammanfattas i Tabell 3.

Figur 1.

Karta med vattenförekomsten Klintehamnsviken markerad. Från www.viss.lst.se

Tabell 3.

Budget för vatten och totalkväve i Klintehamnsviken enlig SMHIs kustzonsmodell,
medel för 2012-2016 (vattenweb.smhi.se).

Inflöde från omgivande vattenförekomster
Utflöde till omgivande vattenförekomster
Landbaserade källor via vattendrag och markavrinning
Punktkällor med direkttillförsel
Atmosfärsdeposition

Vatten
(m3/s)
590
599
8.7
0,36
0,31

Totalkväve
(ton/år
398
431
32
1,1
1,1

Värdena i Tabell 3 kan jämföras mot det beräknade årliga totalkväveutsläppet från Klintebysbrottet
på 0,6 ton/år från sprängämnesrester vid kalkbrytningen, varav en betydande del kommer att tas
upp av växande grödor. Det genomsnittliga flödet av länshållningsvatten har beräknats till 5 l/s. Om
man konservativt antar att inget vatten kvarhålls vid tvättning i samband med krossning erhålls likväl
en utspädning på drygt 100 000 gånger efter inblandning i primärrecipienten Klintehamnsviken.
Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet på 3,5 mg/l en koncentrationsförhöjning
i Klintehamnsviken på < 0,035 µg/l, vilket kan jämföras med gränsvärdet för god ekologisk status för
oorganiskt kväve vintertid (Tab. 2) på 53 µg/l.
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Slutsats
Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida täktverksamhet
på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de ekologiska förhållandena i
Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken riskerar inte försämra status i
kustvattenförekomsten och äventyrar heller inte att miljökvalitetsnormerna kan följas.

Referenser
HVMFS 2013:19. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Feistel, R. et al., 2010. Density and Absolute Salinity of the Baltic Sea 2006–2009. Ocean Science 6:324.
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Inledning och bakgrund
Föreliggande rapport är en arkeologisk utredning beställd av SMA mineral AB. Utredningen är gjord
efter en mall Gotlands Museum använder då utredningar görs på uppdrag av Länsstyrelsen.
Orsaken till utredningen är de planer SMA har för utvidgning av befintlig täktverksamhet på Klintebys
1:4 och angränsande fastigheter. I uppdraget har det berörda området av SMA definierats som två
delar; brytområde och verksamhetsområde. Hela utredningsområdet (förkortas hädanefter Uo) är på
278 ha varav brytområdet utgör 104 ha och verksamhetsområdet 174 ha (Fig. 2).

Utredningens upplägg och beskrivning av moment
Kart– och arkivstudier
Genomgång av historiska kartor samt Historiska Museets arkiv och Gotlands Museums arkiv för
vägledning om forntida markanvändning. Markslag och platsnamn kan ge vägledning inför planering
av området.
Sammanställning av eventuella tidigare arkeologiska insatser
Tidigare arkeologiska undersökningarna ger god vägledning till hur området använts och när och inte
minst, var man bör rikta insatserna mot i föreliggande ärende.
Fältinventering
Syftet är att identifiera synliga tidigare okända fornlämningar och andra kulturhistoriskt intressanta
lämningar ovan mark samt de historiska belägg som kan vara intressanta för att kartlägga områdets
användning. Vid fältinventering kommer eventuellt antikvariskt intressanta objekt mätas in med RTKGPS i Sweref 99 TM, RH2000.
Samlad bedömning av fornminnen, kulturmiljö och rapport
En utvärdering av ovanstående moment samlas i en rapport.

Definitioner av begrepp
I skrivande stund håller Riksantikvarieämbetet på att göra om FMIS och databasen kommer under
hösten 2018 att ersättas med en ny som kommer att heta KMR (Kulturmiljöregistret). I samband med
detta kommer en stor översyn av de olika bedömningarna som finns i FMIS att göras. Vad som bland
annat är känt av detta är att relativt många lämningar som idag klassa som Övrig kulturhistorisk
lämning kommer att klassas om till fornlämning. Detta gör att den klassning av lämningar som
återfinns i Bilaga 2 kanske inte kommer stämma då KMR driftsätts under vintern 2018. Man bör
också betrakta bevakningsobjekt som fornlämningar, vilket i sin tur innebär att man måste räkna
med att en arkeologisk undersökning behövs innan området är klart för exploatering.
Bevakningsobjekt

Lämning med osäker (ofta äldre) antikvarisk bedömning som måste utredas vidare

FMIS

Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformation
Enligt Kulturmiljölagen: en lämning efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Lämningen
behöver dessutom vara tillkommen före år 1850
Lokal med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av
högst 20 meter
Kulturmiljölagen

Fornlämning

Gravfält
KML
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Stenkrets

Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets av med jämna
mellanrum resta/lagda häll eller klumpformade stenar bedöms alltid som
fornlämning

Stensättning

Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil, bedöms alltid som

Stensättningsliknande

fornlämning
En stensättning som inte helt uppfyller kriterierna för fornlämning men som annars
är svårförklarlig

lämning
Stenålderslokal

Område (ofta mycket stora) med kulturlager och ibland gravar från stenålder

Övrig kulturhistorisk

Lämning som enligt praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men

lämning

som ändå anses ha antikvariskt värde

Fig. 1. Översiktsbild av läget för utredningen strax öster om Klintehamn

Områdesbeskrivning
Uo ligger mellan 47 och 56 m ö.h. och är relativt kuperat för att vara på Gotland. I området finns
redan idag två mindre täkter, ett i norra delen av brytområdet och ett i mitten på västra sidan av det
samma. På Fig. 2 är befintliga brott markerade med blå cirklar. I nordvästra delen av
verksamhetsområdet finns ett mindre område mark som odlas idag och på den har därför ingen
fältinventering gjorts. Resterande område består av buskvegetation, planterad skog i varierande
ålder. I stora delar av brytområdet ligger hällen i dagen eller under ett mycket tunt jordlager vilket
också bekräftas av de två arkeologiska undersökningar som gjorts där och beskrivs nedan. I sydöstra
delen gränsar verksamhetsområdet till en våtmark.
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Fig. 2. Utredningsområdet. Inom blå markering brytområdet mellan blå och svart verksamhetsområdet.
Befintliga brott inom blå cirklar

Kart– och arkivstudier
Den äldsta kartan som beskriver området är den geometriska avmätningskartan från 1702 och som
upprättades av Johan Burmeister. Större delen av undersökningsområdet låg då under gårdarna Lilla
och Stora Snögrinde. I huvudsak bestod området av hag-, betes, myr- och skogsmark men även en
mindre del odlad mark. Den på historiska kartan markerade åkermarken låg på samma ställe som
dagens odlingsmark i den nordvästra delen av utredningsområdet. Det finns inga platsnamn eller
markering på kartan som skvallrar om förhistorisk aktivitet.
På 1784 års storskifteskarta är förhållandena i stort det samma som ovan, dock finns en kalkugn
markerad på skifteskartan. Idag är den en registrerad fornlämning, Raä Klinte 53:1.
Eftersökningar i Gotlands museums och Historiska Museets arkiv har inte påvisat någon ny
information om forntida bruk av utredningsområdet.
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Sammanställning av tidigare arkeologiska insatser
Inom utredningsområdet har endast ett fåtal arkeologiska undersökningar gjorts. Den första
genomfördes sommaren 1935 då John Nihlén undersökte en av husgrunderna i Raä Klinte 1:1. Det
rör sig om husgrund nr: 12 på Nihléns karta. Husgrunden beskriv som 12x8,5m och med avrundade
hörn, närmast oval med ingången på östra kortsidan. Grundmuren låg direkt på kalkstenshällen och
man återfann således mycket tunna kulturlager endast bestående av djurben och keramikskärvor och
i husets västra del återfanns en härdplats (Nihlén 1936).
I anslutning till gravfältet Raä Klinte 43:1 gjordes sommaren 1998 en arkeologisk förundersökning då
GEAB skulle lägga ner en likströmskabel. Ett 140 m långt och 0,5 m brett schakt lades i nordnordostsydsydvästlig riktning och kom delvis att följa den nuvarande kraftledningen väster om gravfältet.
Kabelschaktet gjorde en böj runt den ovala stensättningen och även runt det mot norr belägna
röset. Längs hela schaktet vidtog under grästorven ett ca 0,1 m tjockt lager mörk jord och därunder
orörd mark som bestod av kalkstensflak samt hällmark. Vid schaktningen påträffades inga nya gravar
(Rydén 1998).

Registrerade fornlämningar i brytområdet
Beskrivningarna hämtade från FMIS med tilläggskommentarer baserade på observationer gjorda vid
inventeringen vår/sommar 2018.
Fig. 3. Registrerade
fornlämningar i bryt- och
verksamhetsområdet
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Klinte 43:1
Gravfält. Fornlämning.
Ca 100x70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av två rösen, tre runda
stensättningar och en oval stensättning. Rösena, belägna i gravfältets NV kant, är 10 respektive 13–
14 m i diameter och 0,7–1,2 m höga. Stenarna är 0,1–0,8 m stora (vanligen 0,2–0,5 m) huvudsakligen
gråstenar och delvis övermossade. Det ena röset har stenkedja 2–3 m innanför kanten, synlig i Ö-N-V,
0,2–0,4 m h och av 0,4–0,7 m långa gråstenar. Båda rösena har i mitten en grop, 3–5 m diameter och
intill 0,5 m djup. I ena röset har därvid blottlagts tre kalkstenshällar, 0,4–1 m långa och 0,1–0,2 m
tjocka. Det ena röset har även delvis genomplockad kant. De tre runda stensättningarna är 17–20 m
diameter och ofyllda. De har mittröse, 7–9 m diameter och 0,5–0,8 m höga. Stenarna är 0,1–0,5 m
stora, både grå- och kalkstenar. Mittrösena har ställvis synlig kantkedja, 0,1–0,25 m h, av 0,2–0,5 m
långa gråstenar. Samtliga stensättningar har yttre kantkedja, intill 0,2 m höga, av 0,2–0,4 m långa
grå- och kalkstenar. Två stensättningar har 1–1,5 m utanför mittröset en löst liggande klumpsten, 0,7
m stor, möjligen utvräkt gravklot. Alla mittrösena har grop i mitten, 1–4 m diameter och 0,1–0,5 m
djup. Därvid har i ena mittröset blottats två kalkstenshällar, 0,4–0,5 m långa och 0,1 m tjocka. En
stensättning har innanför kantkedjan en stensamling, 2,5 m diameter och 0,15 m hög, till största
delen övertorvad och med en grop i mitten, 1 m diameter och 0,1 m djup Samma stensättning har
även ett par smärre stensamlingar innanför kantkedjan, 0,3–0,5 m diameter. Den närmast ovala
stensättning en, belägen i SV delen av gravfältet, är 7x5 m och 0,2 m hög. Delvis övertorvad fyllning
av 0,1–0,3 m stycken grå- och kalkstenar. Något V om mitten är en grop, 2x0,8 m (N-S) och 0,2 m
djup. Över stensättningen går ett fårstängsel (NNÖ-SSV).
Kommentar: Enligt läget i FMIS ligger cirka en tredjedel av gravfältet i brytningsområdet.
Klinte 49:1
Gravfält. Fornlämning.
Gravfält, 30x30 m (NV-SÖ), bestående av sju fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar.
En stensättning är 13 m diameter och 0,3–0,4 m hög. Till stor del övermossad fyllning av 0,2–0,6 m
stora gråstenar. Fyllningsytan är gropig och ojämn. Kantkedja, 0,2–0,4 m hög, av 0,4.0,9 m långa
gråstenar. Något SSV om mitten är en grop, 0,8 m diameter och 0,3 m djup. De övriga sex
stensättningarna (varav två osäkra) är 3–4,5 m diameter och 0,15–0,2 m höga. Till större delen
övermossad fyllning av 0,1–0,3 m stora gråstenar. Två stensättningar har ställvis synlig kantkedja,
0,1–0,15 m hög, av 0,15–0,4 m långa gråstenar. Stensättningarna är beväxta med ett flertal en- och
hagtornsbuskar.
Kommentar: Gravfältet ligger redan idag endast cirka 10 m från det befintliga södra brottets kant. En
av gravarna ser ut som en skeppssättning men det är svårt att se då de är kraftigt överväxta med
enbuskar och annan taggig vegetation.
Fröjel 160:1
Färdväg (hålväg). Bevakningsobjekt.
Hålväg, 560 m lång*, 2–5 m bred och 0,1–0,3 m djup. Fortsätter i norr i Klinte socken och slutar i
söder mot grustäkt. Hålvägen är bitvis något otydlig. Korsas av en brukningsväg (Ö-V)., lindrigt skadad
i östra kanten av grustäkt i södra delen.
*Kommentar: Fornlämningens storlek oklar. Enligt markering i FMIS är hålvägen ca 1,1 km lång men i
texten beskrivs den dock som 560 m. Av det ligger, cirka 500 m i brytområdet söder därom ligger den
till en längd av cirka 260 m i området mellan brytområdet och den yttre gränsen. Hur lång vägen
egentligen är kan inte sägas då den är mycket otydlig och grund och bara till viss del kunde
identifieras vid fältinventeringen i april 2018. Vägen kan även anas på FMIS terrängskuggningskarta
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där den kan följas upp till där den korsar vägen som går från Väg 140 till det södra brottet. Troligen
har vägen ursprungligen fortsatt fram till gårdsmiljön vid Lilla Snögrinde.

Registrerade fornlämningar i verksamhetsområdet
Klinte 1:1
Husgrundsområde. Fornlämning.
Husgrundsområde, 220x100 m bestående av 12 fornlämningar. Dessa utgöres av sju husgrunder, fyra
stensträngar samt en brya. Husgrunderna är 11,5-24x8-9 m. Vallarna är 1–2 m breda och 0,1–0,4 m
höga, bestående av 0,3–1,0 m stora kalk- och gråstenar. En har möjligen en öppning i kortsidan. En
har en större grop i södra delen, 5 m diameter. En har tydlig vall endast i västra kortsidan. En
husgrund i södra delen av området är utgrävd år 1935 (Nihlén 1935). Husgrunderna utom den
utgrävda, är delvis övertorvad och mestadels beväxta med tallar, en- och risbuskar. Stensträngarna är
ca 16, 40 och 90 m långa och 0,1–0,4 m höga. En är 3x4 m och 0,1–0,2 m hög. De består av 0,2–1 m
stora kalk och gråstenar. Ställvis saknas stenar. Delvis övertorvade. Dessutom förekommer smärre
stensträngsrester inom området. I norra delen av området är en brya. Lämningarna ligger i kuperad,
högt belägen grusmark på kalkgrund och delvis betad barrskog.
Kommentar: Östra delen av området ligger mindre än 5 m från brytningsområdet. Bryan och två tre
av stensträngar ligger nedanför höjden på viken husgrunderna ligger.
Klinte 53:1
Kalkugn. Fornlämning.
Kalkugn, rest av, 9 m diameter och 6–8 m hög. Murad av 0,2–0,5 m stora och 0,05–0,15 m tjocka
kalkhällar. I SV är en öppning, 1 m bred och 0,3 m hög. På ovansidan kantställda hällar. Denna leder
ut mot en grop i SV, 10x7 m (NÖ-SV) och ca 2 m djup. Omedelbart SV om denna grop går en sämre
skogsväg förbi. I gropen ligger en del sten från senare tid. Belamrad med en del plåtskrot. Endast SV
halvan av ugnen återstår. Främre halvan är raserad. Nedanför ugnen ligger nedfallna hällar 0,1–0,5 m
stora, blandade med kalk. Beväxt med några tallar. Ugnen ligger i SV delen av och mitt i ett 40x15 m
långt brott (NV-S Ö) i kalkstenshöjd och hela brottskanten är fylld med nedfallen kalk och kalksten.
Kommentar: Kalkugnen finns markerad på Storskifteskartan från 1784. Enligt FMIS kommer
fornlämningen ligga cirka 6 m från brytområdet. Dock ligger markeringen i FMIS ungefär 10 m fel.
Kalkugnen kommer således att ligga precis på gränsen till brytområdet, <1 m, se Fig. 4.
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Fig. 4. Raä Klinte 53: faktiska läge (röd markering) och registrerat läge i FMIS

Klinte 54:1
Boplats. Bevakningsobjekt.
Boplats? I området har man vid bearbetning av jorden på tre platser sett mörkfärgningar av jorden
(brandlager). En harpunliknande spets har hittats av ägaren, samt en malsten. Se Klinte 104:1. På de
omkringliggande åkrarna har ett flertal små stenyxor hittats i jorden. En var avslagen över hålet. Vid
granskningen kunde inget boplatsmaterial ses på grund av vegetationen.
Kommentar: Inget synligt ovan mark och den ligger idag i odlad jord. Fynden av stenyxor och
harpunliknande föremål indicerar att det kan röra sig om en stenålderslokal.
Klinte 74:1
Kalkugn. Fornlämning.
Kalkugn, rest av, grop med nedrasade hällar återstår, 4–6 m diameter och 0,8–1,2 m djup. De på
gropens kant synliga kalkstenarna är 0,1–0,6 m stora. På N och NV kanten ligger rikligt med
kalkstenshällar 0,2–0,7 m långa och 0,05–0,15 m tjocka. 6 m V om och nedanför gropen ligger också
rikligt med kalkstenshällar lagrade och delvis övertorvade 0,1–0,3 m långa och 0,02–0,1 m tjocka.
Omedelbart NV, V och SV om kalkugnen är slaggvarp, oregelbundet och störst i NV, svårbegränsat,
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cirka 20x12 m och 1,8–2,3 m hög, av kalk och kalkflis, intill 0,3 m stora. Kalkugnsresten och
slaggvarpet är beväxt med ett 20-tal granar och tallar.
Klinte 103:1–2
Kalkugn. Fornlämning.
Nr 1, Kalkugn, rund, 6 m diameter och 3,5 m hög. I Ö till största delen dold av klintväggen. Ugnen är
kallmurad av 0,3–0,8 m långa kalkhällar. Ugnsväggen är 1,3 m tjock. I väster är ugnsöppningen, 1,7 m
hög, 0,9 m bred och 2,2 m lång. Över öppningen ligger en 1,2 m lång kalkhäll. Vid ugnsöppningen är
uppmurat en murförstärkning, 7 m lång, 1 m bred och 1,3 m hög. Beväxt med tiotal ungtallar.
Välbevarad. 10 m SV om nr 1 är:
Nr 2, Kalkugn, rund, 6,5 m diameter och intill 4 m hög. Inbyggd i klintväggen i öster. Ugnen är
kallmurad av 0,2–0,8 m långa kalkhällor. Ugnsväggen är 1,1 m tjock. I öster och särskilt i väster är
ugnsväggen nedrasad. Ugnsöppningen har varit i väster. Beväxt med ett tiotal unga barrträd.
Kommentar: Kalkugnarnas läge i FMIS ligger cirka 20 m fel, se Fig. 5.

Fig. 5. Kalkugnarnas registrerade läge i FMIS och faktiskt läge från inmätningen vid inventeringen
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Klinte 104:1–2
Fyndplats. Fornlämning.
Nr 1, Malsten, fragmentarisk, granit, nu 0,42 m lång, 0,48 m bred och 0, 30 m tjock. Rännan är 0,35 m
lång, 0,39 m bred och 0,1–0,18 m djup. Fyndplats, se Klinte 54:1. 30 m S 35cg Ö om nr 1, 3 m SÖ om
brukningsväg och 21 m S 35cg V om vägmöte är:
Nr 2, Malsten, fragmentarisk, granit, 0, 48x0,62 m och 0,27 m tjock. Rännan är 0,45x0,32 m och 0,03–
0,05 m tjock. Malstenen ligger slängd i ett odlingsröse. Fyndplats okänd.
Kommentar: Osäkert var dessa malstenar idag befinner sig. De är markerade i FMIS som liggande i
området för det befintliga brottet i vilket brytning pågick vid inventeringen. Har letat efter
malstenarna men har inte kunnat hitta det odlingsröse den ena malstenen ska ligga i. Norra brottets
kant går fram till odlingsmarken och ingen plats finns för röset, det är väl troligen borttaget.
Fröjel 159:1
Fossil åker. Bevakningsobjekt.
Område med sentida fossila odlingsspår, bestående av röjda ytor, bitvis dikade, och enstaka
röjningsrösen, 4–6 m diameter och 0,3–0,5 m höga.
Fröjel 287
Brunn/kallkälla. Övrig kulturhistorisk lämning.
Kallkälla (brya), rektangulär, 3x2 m stor och ca 1 m djup. Slänt i SV. 80 m söder om brukningsväg. 40
m öster om kalhygge. Ligger i svagt kuperad, sandig moränmark. Skogsmark (tallskog och kalhygge).
Fröjel 303
Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning.
Röjningsröse, ovalt, 2,5x1 m stort och 0,1 m högt, av 0,1–0,2 m stora stenar. Skattläggningskarta,
1700-talet, skog. Ekonomisk karta, 1930-talet, skog. 100 m söder om brukningsväg. 60 m in på ung
tallskogsplantering.
Fröjel 304
Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning.
Röjningsröse, ovalt, 2,5x1 m stort och 0,1 m högt, av 0,1–0,2 m stora stenar. Skattläggningskarta,
1700-talet, skog. Ekonomisk karta, 1930-talet, skog. 100 m S om brukningsväg. 60 m in på ung
tallskogsplantering. 100 m S om brukningsväg. 60 m in på ung tallskogsplantering. 2 m S om Raä nr
303 (röjningsröse).
Fröjel 305
Brunn/kallkälla. Övrig kulturhistorisk lämning.
Kallkälla (brya), 8 m långt (N-S), 3 m bred och 1,3 m djup. Nedgång från söder. Grusblandad
moränmärgelmark. Skogsmark (kalhygge).

11

Bilaga B.3 a

Fältinventering
Inventeringen gjordes perioden 15/3 – 6/7 2018. Fokus låg på att leta efter tidigare okända
fornlämningar. Utöver detta skulle andra spår av historiska användning av området registreras.
Observationer och beskrivningar av de redan kända lämningarna görs bara i undantagsfall. Sådana
undantagsfall är om registrerad och beskriven lämning i FMIS uppenbart inte stämmer med de
observationer som gjorts vid denna inventering. Detta både vad gäller beskrivning av objektet och
eller dess registrerade läge i FMIS.
Vid denna typ av inventering kan givetvis endast fornlämningar synliga ovan mark upptäckas. Men då
stora delar av området endast har ett tunt eller inget jordlager (häll i dagen) kan det knappast heller
finnas något under markytan. Alla nyfunna lämningar har mätts in med RTK-GPS i Sweref 99TM, RH
2000 och i förekommande fall har även tidigare registrerade lämningar mätts in. Totalt mättes 16
objekt in, två av dessa (nr: 37 & 39) består dock av fler än en lämning (se Bilaga 1 & Fig. 7).

Fig. 6. Nyfunna lämningar i norra delen av undersökningsområdet markerade med röd punkt. Tidigare kända
och registrerade lämningar markerade med Raä nummer

Två lämningar Nr 36 och 43 på Fig. 7 kallas i denna rapport för Stensättningsliknande lämningar. Det
rör sig om förmodade gravar men objekten uppfyller inte Riksantikvarieämbetes definition av
stensättning och därmed fornlämning. Vad gäller Nr 36 är det dels läget invid hålvägen men också
det faktum att det är osannolikt att det skulle röra sig om odlingssten i detta fall. Lämningen ligger i
hällmarken där odling varken skett i historisk eller förhistorisk tid. Nr 43 är mer tveksam men det kan
inte uteslutas att det rör sig om en gravanläggning med senare påförd sten.
12
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Fig. 7. Nyfunna fornlämningar i den södra delen av området markerade med röd punkt. Tidigare kända och
registrerade lämningar markerade med Raä nummer

De tre anläggningarna 41, 43 och 44 ligger inom den fossila åkermarken Raä Fröjel 159:1 som enligt
FMIS har ” …enstaka röjningsrösen, 4–6 m diameter och 0,3–0,5 m höga.”
Läget för dessa röjningsrösen inom 159:1 framgår inte av FMIS men de tre här noterade
anläggningarna torde vara några av dessa. Nr 43 är som ovan beskrivet, svårbedömd. Nr 41 och 44 är
mer tydligt gravanläggningar. Nummer 44 har en tydlig kantkedja av större stenar och den inre delen
har mindre stora stenar i en ganska homogen storlek samt en mindre krater i mitten. Det rör sig
högst sannolikt om en grav i botten där man under senare tid påfört odlingssten.
Nummer 37 består av två förmodade gravar, en mindre och en som ser större ut. Den stora är helt
övertorvad och kan vare sig beskrivas eller avgränsas. Det syns dock en tydlig kulle och man anar
med ögat stenar och känner också dessa strax under torven.
Nummer 39 består av flera anläggningar. Den ligger i rätt tät busk/skogsvegetation och det var svårt
att få grepp om, både vad gäller avgränsningen av enskilda gravar och antalet. Det ser ut som minst
fyra gravar men kan vara så många som sex. I så fall uppfyller nr: 39 definitionen för gravfält. Det sist
nämnda är dock av akademiskt intresse då lämningarna ligger i brytområdet och måste undersökas
och tas bort oavsett antal.
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Samlad bedömning av fornminnen & kulturlandskap
Fornlämningar
Totalt finns efter denna inventering 30 fornlämningar i utredningsområdet, 14 tidigare registrerade i
FMIS och 16 återfunna vid innevarande inventering.
I brytområdet finns 3 sedan tidigare kända och 8 nya. I verksamhetsområdet finns 13 tidigare kända
och 8 nya. Den uppmärksamme läsaren noterar nog att detta summerar till 32, det beror på att två
av lämningarna ligger i båda områdena. I Bilaga 1 & 2 presenteras lämningarna i listform.
Fornlämningar i brytområdet
De 11 lämningar som finns i brytområdet behöver knappast diskuteras då dessa ju med nödvändighet
måste undersökas och borttas innan området kan tas i bruk för kalkbrytning.
Anl. nr

Objekt

Antal

Storlek/Form

34 Stensättning

1 3,5-4 m Ø, rund/oval

35 Stensättning

1 2,5-3 m Ø, rund

Stensättningsliknande
36 lämning

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

37 Stensättning

Ca 2 m Ø/2,5-3,5 m Ø,
2 båda runda

38 Stensättning

Svår att avgränsa,
1 rund?

39 Stensättning

4-6? Runda ovala

100 Stensättning

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

101 Stensättning

1 2-3 m Ø, form osäker

Raä nr.
Klinte 43:1
Klinte 49:1
Fröjel 160:1

Objekt
Gravfält. Fornlämning
Gravfält. Fornlämning
Färdväg (hålväg). Bevakningsobjekt

Beskrivning
Större stenar upp till 0,5 m i västra kanten, mindre 0,10,2 m mot mitten. Liten tall i södra kant. Ligger på
naturlig häll i anslutning till hålvägen
Nästan helt övertorvad. Upp till 0,4 m stora stenar,
ligger invid hålvägen
Inte så tydlig som 34-35 med generellt mindre stenar
upp till 0,2 m några större, ligger invid hålvägen. Svårt
att tänka sig detta som ett odlingsröse då det ligger på
hällmark
En liten, en stor. Lilla: 0,6-0,8 m stora stenar nästan helt
övertorvad. Stora: helt övertorvad men man känner och
ser stenar under torv
Nästan helt övertorvad, upp till 0,6 m stora stenar, 2
flata kalkhällar i tillsynes mitten av anläggningen och en
på kanten. Syns på foto
Det flesta helt övertorvade svårt att få grepp om. Den
på fotot är ca 1,5 m och oval, 0,7-0,8 m stora stenar.
Beroende på hur många anl. den är kan den uppfylla
definition för gravfält
Ligger på hällen invid hålvägen. Stenar upp till 0,3 m
stora ingen tydlig kantkedja
Svår att beskriva helt övertorvad, ca 0,7-0,8 m stenar.
Går ej fotografera

Brytområde
X
X
X

Verksamhetsområde
X
X

Fornlämningar i verksamhetsområdet
Bedömningen av åtgärder som kan behöva göras för de lämningar som ligger i verksamhetsområdet
är svårare att göra och beror dels på vilken verksamhet som kan tänkas bli aktuell i detta område,
men också på hur Länsstyrelsen ser på lämningarnas läge/närhet till verksamheten i kalkbrottet.
Något fastställt avstånd till fornlämning när det gäller närliggande verksamhet nämns inte i KML. Så
här skriver lagstiftaren i KMLs 2 Kap. 2 §:
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”Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område
benämns fornlämningsområde.”

Det är således Länsstyrelsen som i varje separat fall avgör vilka åtgärder som krävs och vilka avstånd
som kan accepteras till lämningen.
Redan idag ligger en av de tidigare kända och registrerade lämningarna mycket nära det södra
området där brytning redan pågår. Gravfältet Raä Klinte 49:1 ligger endast cirka 10 m från kanten till
det södra brottet. Denna lämning ligger ju dock i brytområdet så den måste i vilket fall som helst
undersökas och tas bort om brytningen ska utvidgas.
Klinte 1:1 Husgrundsområdet. Hus nr: 6 på Nihléns karta från undersökningarna 1935 ligger cirka 15
m från brytområdet.
Klinte 43:1 Gravfält. Östra delen av gravfältet ligger 35 m in i brytområdet, resten i
verksamhetsområdet. Hur de enskilda lämningarna är placerade inom fornlämningsområdet är svårt
att säga. Vid inventeringen kunde endast tre av de sex registrerade lämningarna återfinnas och
mätas in på grund av den täta växtligheten. Två av dessa ligger i verksamhetsområdet och en bara
någon halvmeter in i brytområdet.
Är verksamhetsområdet endast ett buffertområde kring brottet och inga markingrepp görs i detta
torde inte någon av de lämningar som redan finns där eller de nyfunna skadas. Nästan samtliga
tidigare kända och nyfunna lämningarna utgörs av stensträngar, gravar och husgrunder. Det rör sig
således om låga, de flesta max upp till ca 0,5 m höga anläggningar (tre av rösena i 43:1 är dock dryga
metern höga). Om dessa fornlämningar riskerar att ta skada eller på annat sätt påverkas i samband
med exempelvis sprängning i området lämnar Gotlands Museum okommenterat och överlåter åt
länsstyrelsen att bedöma.
Raä 54:1 som klassats som en ”Eventuell boplats” i FMIS ligger delvis i verksamhetsområdet, dock är
lämningen inte avgränsad och om rör det sig om en stenåldersboplats, som uppgifter om fynden
indicerar, kan den vara mycket stor. På Gotland finns flera stenålderslokaler som är så stora som 5600 x 150 m. Om det i denna del av verksamhetsområdet inte görs några markingrepp torde
lämningen ej ta skada. Högst sannolikt torde heller inte sprängning eller andra markingrepp i själva
brottet kunna skada lämningen.
Rää 53:1 Kalkugn, fornlämning. Ny inmätning visar att den bara ligger ca 0,5 m från brytområdet och
är fel markerad i FMIS med ca 10 m. Anläggningen ligger svårt till i terrängen och är dessutom svårt
skadad vilket även framgår av beskrivningen i FMIS. Om den är mer skadad nu än vid tidigare
inventering kan inte sägas. Den är svår att komma fram till och det föreligger nog en viss risk för ras.
Lämningens läge och skick gör att det bör undersökas och tas bort.
Nyfunna nr. 53. Består av en kallmur i U-form i söder, i norr en sluttande jordvall mot muren. Muren
har delvis rasat i västra delen, står till en höjd av 1,9 m i östra delen och 1,25 m i västra. Anläggningen
byggd på en mindre kulle av kalkstensflis. Kallmuren har inslag av betong och dessutom finns rester
av ett tak av eternit nedtrampat i marken på norra sidan. Anläggningen måste därför vara byggd på
1900-tal och är således ingen fornlämning.

15

Bilaga B.3 a
Byggnadsminnen
I själva utredningsområdet finns inga byggnader som klassats som Byggnadsminne. I närområdet,
cirka 1,7 km från UO finns fem byggnader på Robbjäns 1:36 och som är byggnadsminne. Utöver dessa
är också Klinte Kyrka på Kyrkogården 3:1, 1,3 km från UO, byggnadsminne.
Övriga kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer
I närområdet finns både miljöer, enskilda byggnader och byggnadsmiljöer som utpekas i Region
Gotlands Kulturmiljöprogram (Bilaga 3).

Fig. 8. Region Gotlands Kulturvärdeskarta

På Fig. 8 som är ett utdrag från Region Gotlands kulturvärdeskarta återfinns följande objekt och
miljöer:
Bebyggelsemiljöerna kring Lilla Snögrinde och Hunninge
Område med riksintresse mellan Sicklings 1:4 – Robbjäns 1:36 – Klinte kyrka
Byggnadsminnen på Robbjäns 1:36
Enskilda byggnader på Svarvare 1:3, Ganne 1:4, Kyrkbacken 1:1 samt Klinte kyrka
I Länsstyrelsen på Gotlands beslut 2018-02-12 (Dnr: 551-2871-2017) står att en utredning för
kulturmiljö bland annat ska ta ställning till hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader påverkas:
”En utredning bör ta ställning till om det finns risk för att vibrationer över tid kan påverka
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i närområdet; exempelvis den medeltida kyrkobyggnaden i
Klinte.”
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Hur dessa typer av byggnader och miljöer påverkas av utökad brytning i närområdet kan inte
besvaras inom ramen för en arkeologisk utredning. Detta är snarare en bedömning som bör göras av
byggnadsingenjörer. Vi kan bra konstatera att de finns skyddsvärda byggnader och miljöer i
närmiljön.
Bortsett från de nyfunna fornlämningarna ovan redovisade upptäcktes inga ytterligare
kulturmiljövärden i utredningsområdet.

Sammanfattning kopplat till utredningens upplägg
1. Kart– och arkivstudier
Genomgång av historiska kartor samt Historiska Museets arkiv och Gotlands Museums arkiv för
vägledning om forntida markanvändning. Förhoppningen var att markslag och platsnamn skulle ge
vägledning inför planering av området.
Genomgången av historiska kartor och arkiv gav inget mer utöver att det framgår att större delen av
området inte odlats. 1700-talets odlingsmark är i stort den samma som dagens och ligger i den
nordvästra delen av området. En bidragande orsak till detta är givetvis att hällen ligger öppen eller
grunt i större delen av området. Inte heller namnen på kartorna indikerar förekomsten av något att
ta särskild hänsyn till, som tex platsnamn med förleden rojr, hem, forn eller stav, förleder som är
vanliga vid försvunna förhistoriska eller historiska gårdar.
2. Sammanställning av eventuella tidigare arkeologiska insatser
Tidigare arkeologiska undersökningar kan ge god vägledning till hur området använts. De tidigare
undersökningarna kan också ge information om statusen så att man kan få en fingervisning av hur
fornlämningar ska värderas, hur vanliga eller ovanliga de är. Inte minst, hur man bör rikta in
insatserna framöver.
Som beskrivs i utredningen så har endast ett fåtal arkeologiska undersökningar gjorts inom
utredningsområdet.
Den första genomfördes sommaren 1935 då en av husgrunderna i Raä Klinte 1:1 genomfördes.
Grundmuren låg direkt på kalkstenshällen och man återfann således mycket tunna kulturlager
(Nihlén 1936).
I anslutning till gravfältet Raä Klinte 43:1 gjordes sommaren 1998 en arkeologisk förundersökning då
GEAB skulle lägga ner en likströmskabel. Ett schakt grävdes väster om gravfältet. Vid schaktningen
påträffades inga nya gravar (Rydén 1998).
3. Fältinventering
Syftet med inventeringen i fält var att identifiera tidigare okända fornlämningar och andra
kulturhistoriskt intressanta lämningar.
Fältinventeringen resulterade i 16 nya fornlämningar i hela utredningsområdet och totalt finns i detta
nu 30 fornlämningar, 11 av dessa ligger i brytområdet. Det rör sig i stort sett om stensättningar
(gravar) av varierande storlek, husgrunder, stensträngar samt en förhistorisk väg.
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Utöver redovisade fornlämningar påträffades inga spår av forna tiders verksamhet i området. Inga
byggnadsminnen eller skyddsvärda kulturmiljöer finns i utredningsområdet. Sådana finns dock i
närområdet där gårdsmiljön vid Lilla Snögrinde ligger närmast och precis utanför utredningsområdet.
4. Samlad bedömning av fornminnen, kulturmiljö och rapport
En utvärdering av de fyra momenten som samlats i rapporten anger att det finns relativt många
fornlämningar att ta hänsyn till. Hur hänsyn ska tas utformas av länsstyrelsen. Det här underlaget ger
dock företagaren möjligheter att välja om man vill gå vidare med vissa områden eller om man vill
prioritera om.
Att göra en slutgiltig bedömning av vilka åtgärder som kan behöva göras för att skydda eller ta bort
de lämningar som ligger i verksamhetsområdet är som beskrivits länsstyrelsens uppgift efter att de
fått in en ansökan från företaget.
Det är dock så området omfattar flera fornlämningar, varav husgrundsområdet med
fornlämningsnummer Klinte 1:1 är ett mycket ovanligt bebyggelsekluster som representerar ett högt
vetenskapligt värde.
Gravar, enskilda eller samlade på gravfält, har också ett högt skyddsvärde och goda grunder ska
förstås till innan man får beställa en arkeologisk undersökning som innebär ett borttagande av dem.
Den samlade bedömningen är att området har en del fornlämningar, men det är också ett relativt
stort område. Särskilt bebyggelsen inom fornlämningen RAÄ Klinte 1:1 är av stort forskningsintresse.

Administrativa uppgifter
Undersökare
Gotlands Museum, Strandgatan 14, 621 56 Visby, Tfn 0498-29 27 00, info@gotlandsmuseum.se
Ansvarig chef
Marika Bogren
Avdelningschef
tfn 0702 036065
marika.bogren@gotlandsmuseum.se

Arkeolog
Per Widerström
arkeolog
tfn 0702 53 77 72
per.widerstrom@gotlandsmuseum.se

Projektledare
Johan Norderäng
arkeolog
tfn 0703 34 54 16
johan.norderang@gotlandsmuseum.se

Personal
Gotlands Museums personal i projektet var Per Widerström och Johan Norderäng, som upprättat
undersökningsplanen och genomfört utredningen.

18

Bilaga B.3 a
Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr
Gotlands Museums dnr
Datum för inlämnandet av undersökningsplanen
Länsstyrelsens beslutsdatum
KML
Landskap, län och region
Socken
Fastighet, lokal
Fornlämning
Typ av fornlämning
Typ av undersökning
Orsak till undersökningen
Projektledare
Uppdragsgivare
Tid för undersökningen
Inmätningar
Arkivmaterial
Medgivande kartor

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2018–6

Gotland
Klinte & Fröjel
Klintebys 1:4 m.fl.
Se specifikation ovan
Se specifikation ovan
Frivillig arkeologisk utredning
Planerad utvidgning av kalkbrott
Johan Norderäng
SMA Mineral
180315–180803
RTK-GPS i Sweref 99 TM, RH2000
Förvaras på Gotlands Museums arkiv
Fastighets/kartdata, © Lantmäteriet:
Medgivande I2015/0093

Medgivande
Gotlands Museum medger att staten får sprida och publicera allt dokumentationsmaterial och
rapportmaterial med CC BY-licens.
Referensförteckning
Fornsök

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Referenser
Nihlén, J. 1936. Rapport ATA dnr 354/36
Rydén, B. 1998. Arkeologisk förundersökning Klintebys 1:4 och Svarvare 1:3, Grävning för likströmskabel. Lst.
Dnr. 220-2048-98 & 220-2049-98
Historiska kartor från lantmäteriet
Geometrisk avmätningskarta 1702
Storskifteskarta 1784
Länsstyrelsebeslut 2018-02-12, Dnr: 551-2871-2017. Miljöpåverkan från planerad täktverksamhet på
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i Gotlands kommun
Kulturmiljöprogram för Gotland
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Bilaga 1

Fornlämningar nya funna vid inventering 2018
V= verksamhetsområdet, B= brytområdet

Anl. nr

Objekt

V/B

Antal Storlek/Form

34 Stensättning

B

1 3,5-4 m Ø, rund/oval

35 Stensättning

B

1 2,5-3 m Ø, rund

Stensättningsliknande
36 lämning

B

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

37 Stensättning

B

Ca 2 m Ø/2,5-3,5 m Ø,
2 båda runda

38 Stensättning

B

Svår att avgränsa,
1 rund?

B
39 Stensättning

4-6? Runda ovala

41 Stensättning

V

1 1,5x1,1 m, oval

Stensättningsliknande
43 lämning

V

1 2,5 x 1,5 m, oval

44 Stensättning

V

1 5-5,5 m Ø, rund/oval

45 Stensättning

V

1 Ca 3 x 2 m, oval

52 Stenkrets

V

1 Ca 5 m Ø, rund
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Beskrivning
Större stenar upp till 0,5 m i västra
kanten, mindre 0,1-0,2 m mot mitten.
Liten tall i södra kant. Ligger på
naturlig häll i anslutning till hålvägen
Nästan helt övertorvad. Upp till 0,4 m
stora stenar, ligger invid hålvägen
Inte så tydlig som 34-35 med generellt
mindre stenar upp till 0,2 m några
större, ligger invid hålvägen. Svårt att
tänka sig detta som ett odlingsröse då
det ligger på hällmark
En liten, en stor. Lilla: 0,6-0,8 m stora
stenar nästan helt övertorvad. Stora:
helt övertorvad men man känner och
ser stenar under torven
Nästan helt övertorvad, upp till 0,6 m
stora stenar, 2 flata kalkhällar i
tillsynes mitten av anläggningen och
en på kanten
Det flesta helt övertorvade svårt att få
grepp om. Den på fotot är ca 1,5 m och
oval, 0,7-0,8 m stora stenar. Beroende
på hur många anl. den är kan den
uppfylla definition för gravfält
Stenar upp till 0,3 m stora
Delvis övertorvad i kanten. Stenar upp
till 0,3 m. Några större stenar
sekundärt påförda
Har en delvis synlig övertorvad
kantkedja med stenar upp till 0,5-0,6
m. Mindre stenar 0,1-0,2 i mitten rätt
homogen storlek, antydan till krater i
mitten
Nästan helt övertorvad, större stenar
på omkring 0,5-0,6 m
Nio större stenar upp till 1 m bildar en
halvcirkel (en mindre sten i mitten),
delvis övertorvad och östra delen svår
att se på grund av flera fällda träd som
ligger i anläggningen

Bilaga B.3 a
Bilaga 1

V/B

Antal Storlek/Form

54 Stensättning

V

1 3-5 m Ø, rund

59 Stensättning

V

1 2,5-3 m Ø, rund/oval

100 Stensättning

B

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

101 Stensättning

B

1 2-3 m Ø, form osäker

Anl. nr Objekt

V
53 Okänd anläggning

5x3,5 m, rektangulär,
1 2 m hög
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Beskrivning
Nästan helt övertorvad, svårbedömd
Svåråtkomlig, nästan fullständigt
övertorvad
Ligger på hällen invid hålvägen. Stenar
upp till 0,3 m stora ingen tydlig
kantkedja
Svår att beskriva helt övertorvad, ca
0,7-0,8 m stenar
Består av en kallmur i U-form i söder, i
norr en sluttande jordvall mot muren.
Muren har delvis rasat i västra delen,
står till en höjd av 1,9 m i östra delen
och 1,25 m i västra. Anläggningen
byggd på en mindre kulle av
kalkstensflis. Kallmuren har inslag av
betong och dessutom finns rester av
ett tak av eternit nedtrampat i marken
på norra sidan. Anläggningen måste
därför vara byggd på 1900-tal och är
således ingen fornlämning
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Bilaga 2

Tidigare i FMIS registrerade fornlämningar/objekt
Raä nummer

Objekt

Klinte 43:1

Gravfält. Fornlämning

Brytområde Verksamhetsområde
X
X

Klinte 49:1

Gravfält. Fornlämning

X

Fröjel 160:1

Färdväg (hålväg).
Bevakningsobjekt
Husgrundsområde.
Fornlämning
Kalkugn. Fornlämning

X

Klinte 1:1
Klinte 53:1
Klinte 54:1

X
X
X

Klinte 74:1
Klinte 103:1–2

Kalkugn. Fornlämning

X

Klinte 104:1–2

Fyndplats.
Fornlämning

X

Fröjel 159:1

Fossil åker.
Bevakningsobjekt
Brunn/kallkälla. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Röjningsröse. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Röjningsröse. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Brunn/kallkälla. Övrig
kulturhistorisk
lämning

X

Fröjel 303
Fröjel 304
Fröjel 305

Enligt läget i FMIS ligger
cirka en tredjedel av
gravfältet i
brytningsområdet

X

Boplats.
Bevakningsobjekt
Kalkugn. Fornlämning

Fröjel 287

Kommentar

Fel markerad i FMIS med
cirka 10 m

X

X
X
X
X
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Fel markerade i FMIS
med cirka 20 m
Malstenarna kunde ej
återfinnas vid
inventeringen
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Bilaga 3
Region Gotlands kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram för Gotland
Kulturmiljöprogram för Gotland är en kunskapsbank, tillgänglig för alla. Kopplat till denna finns en
kulturvärdeskarta med utpekade intressanta miljöer. Här finns också fornminnen, riksintressen och
kulturlandskap med mera. Dessa värdefulla kulturmiljöer ska gälla som underlag för Regionens
bedömning av 8:13 plan- och bygglagen (se kulturvärdeskarta). Byggnadsnämnden antog
kulturmiljöprogrammet i oktober 2014 med tillhörande riktlinjer för användning och strategi med
prioriterade områden.
Antagande
Byggnadsnämndens beslut 2014-10-01 (BN §231):
”Byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för
beslut.”
Regionstyrelsens beslut 2014-11-26 (RS §371):





”Regionstyrelsen beslutar att det förslag till kulturmiljöprogram inkluderande strategier och
riktlinjer som godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid behov uppdateras, i nästa
revidering av den kommunövergripande översiktsplanen. Viktiga ledord i det kommande
arbetet är att på bästa sätt tillgängliggöra materialet för allmänheten samt att skapa en
nära dialog och samverkan med fastighetsägare, organisationer, det lokala näringslivet och
andra berörda aktörer.”
”Begreppet delaktighet inkluderas i kulturmiljöstrategins tre delar.”
”Förståelsen för att kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt på Gotland bör ytterligare
poängteras i kulturmiljöstrategin och riktlinjer i kulturmiljöprogram.”

Riktlinjer


Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap ska gälla som
underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan och bygglagen (2010:900).
Underlaget ska ingå i översiktsplanen.



För utpekade byggnader är det vid bygglovspliktiga ändringar lämpligt att sökanden tar kontakt med
en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning (BBR 2:311). Den ska bifogas
bygglovsansökan och möjliggör för byggnadsnämnden att fatta ett beslut huruvida byggnaden
behandlas varsamt (PBL 8:17) och om den förvanskas (PBL 8:13) eller inte.



Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en landskapsanalys som reder ut om
och på vilket sätt kulturvärdena påverkas. Analysen ska ge en bild av hur landskapet och
användningen sett ut över tid och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar
och bebyggelsemönstret respekteras.
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PM
Uppföljning, bedömning och kulturhistorisk värdering av utpekade
kulturlämningar inom SMA:s planerade brytområde i Klinte socken, Gotland
Sammanfattning
Undertecknad har på uppdrag av SMA bedömt Gotlands Museums tolkning av nypåträffade
kulturhistoriska lämningar inom planerat brytområde för en utvidgad täkt inom fastigheten Klintebys 1:4,
Klinte socken, Region Gotland, avseende deras status som fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.
Det bör noteras att föreliggande PM enbart rör frågan om förekomsten av fornlämningar inom planerat
brytområde och deras vetenskapliga och pedagogiska värde och inte behandlar frågan om kulturhistoriska
värden och exploatering i ett vidare perspektiv.
Av Gotlands Museum påträffade lämningar inom brytområdet har av undertecknad en lämning tolkats som
gravfält, övriga lämningar som övrig kulturhistorisk lämning eller naturbildningar. Utöver dessa av museet
registrerade lämningar påträffades vid uppföljningen ytterligare ett område med gravar och intilliggande
hålvägar, vilka bedömts vara fornlämningar.
Avseende värderingen av påträffade och redan kända fornlämningar inom brytområdet har de mindre
gravgrupperna inom brytområdet bedömts icke vara av omistligt värde, vare sig pedagogiskt eller
vetenskapligt, då denna typ av gravar och gravmiljöer i anslutning till äldre vägar är rikligt förekommande på
Gotland. Däremot har de sedan tidigare kända fornlämningarna i form av ett boplatsområde bestående av bl
a sju husgrunder (RAÄ Klinte 1:1) och intilliggande gravfält (RAÄ Klinte 43:1) bedömts vara av betydande
vetenskapligt och pedagogiskt värde, vilket innebär att området, som ligger på gränsen för brytområdet, bör
undantas från exploatering. Därtill poängteras möjligheten att lyfta fram denna miljö som ett intressant och
illustrativt besöksmål avseende den äldre järnålderns landskap.

Doc. Dan Carlsson
Arendus AB
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PM
Uppföljning, bedömning och kulturhistorisk värdering av utpekade kulturlämningar
inom SMA:s planerade brytområde i Klinte socken, Gotland

Bakgrund
Som ett led i arbetet med en MKB
över planerat täktområdet inom
fastigheten Klintebys 1:4 m. fl. i
Klinte och Fröjel socknar, Region
Gotland, har SMA uppdragit åt
Gotlands Museum att genomföra en
arkeologisk utredning av nämnda
område. Rapport över utredningen
har överlämnats till SMA i augusti
2018.
Under september månad har SMA
uppdragit åt undertecknad att göra
en uppföljande bedömning av
registrerade kulturlämningar inom
utredningsområdet med avseende
på deras status som fornlämning,
samt en kulturhistorisk värdering av
påträffade lämningar inför en
exploatering.
Uppföljningen avsåg de åtta
nyupptäckta lämningarna inom
planerat brytområde och
genomfördes av undertecknad
under september månad samma år.
Utöver dessa följdes även upp den
tidigare registrerade lämningen
RAÄ Klinte 160:1, som utgörs av
vad som kallas hålväg, dvs en äldre,
idag övergiven väg (figur 1).
Utöver ovan relaterade lämningar
har även RAÄ Fröjel 159:1, som är
belägen strax utanför brytområdet i
söder inom vad som benämns
verksamhetsområde, följts upp i fält
med tanke på den klassning som
gjorts av några lämningar som

Figur 1. Det aktuella området. Den inre blå streckade linjen markerar
brytområdet, den heldragna svarta linjen verksamhetsområdet. Blå
markeringar är tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar registrerade i riksantikvarieämbetets fornminnesregister, röda
markeringar av Gotlands Museum upptagna tidigare inte registrerade
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom området.
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gravar och områdets närhet till brytområdet. Därtill
även de två tolkade gravarna nummer 45 och 59.
På föregående sida är en karta över tidigare
registrerade fornlämningar och av museet
registrerade nya lämningar inom utredningsområdet.

delen, en kortvarig odling under andra hälften av
1800-talet.
Den typ av kulturlämningar som kan knytas till
denna typ av landskap är i huvudsak två. Dels är
det lämningar från sen tid i form av kalkugnar,
stenbrytning och grustäkt och i vissa fall tjärdalar
(sojden).

Landskap och fornlämningsmiljö
Från förhistorisk tid är det som regel enbart
ensamliggande gravar vilka utgör en form av ”gräns
- eller revirmarkering”. Den förbindande länken
genom alla tider är de vägar som löper genom skogsoch hällmarkerna och som var förbindelselänken
mellan gårdarna i denna del av Klinte med
gårdarna i norra Fröjel. Alla aktiviteter i denna
form av landskap, såväl när det gäller förhistorisk
tid som senare tider, är mer eller mindre direkt
knutna till vägarna.

Det aktuella området, sett i ett historiskt
landskapsperspektiv, utgör ett utmarksområde så
långt bak i tiden man kan följa det, i gränsområdet
mellan Klinte och Fröjel socknar. Frånvaron av
tjockare jordlager har medfört att någon odling och
bebyggelse inte har förekommit inom området,
med undantag av ett mindre åkerområde i södra

Figur 2. Landskapet i början på 1900-talet. De blå
streckade linjerna visar på verksamhetsområdet och
brytområdet (den inre linjen). Den röda linjen markerar

Figur 3. Exploateringsområdet inlagt i kartan från
1700-talets mitt. Kartan illustrerar väl
utmarkskaraktären av brytområdet. De enda

sockengränsen mellan Klinte socken i norr och Fröjel
socken i söder. Det aktuella området utgör ett ringa
utnyttjat utmarks- hällmarksområde med gårdarna Lilla
Snögrinde och Hunninge i väster och i norr i Klinte socken
och Solbjärga i söder i Fröjel socken. Källa Lantmäteriet.

lämningar som finns registrerade är vägar som
passerar området. Några av dessa finns kvar än
idag. Sockengränsen mellan Klinte i norr och Fröjel
i söder markerad med röd linje.
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Det är exempelvis påfallande ofta
ensamliggande gravar ute på hällmarkerna
ligger i direkt anslutning till äldre vägar,
inte minst i gränsområden mellan skilda
bygder. Med andra ord har vägar av den
här typen i många fall en historia som går
2000 år tillbaks i tiden.
I den nordvästra delen av
verksamhetsområdet berör dock
exploateringsområdet ett parti med
tjockare jordtäcke, vilket varit uppodlad
sedan lång tid (se kartorna på föregående
sida). Här finns i kanten av själva
brytområdet dessutom en välbevarad
gårdsmiljö från den äldre järnåldern
bestående av sju husgrunder med
tillhörande stenhägnader, vattenhål och
möjliga gravar och även spår av förhistorisk
landskapsindelning genom förekommande
stenhägnader1.

Figur 4. Fornlämning RAÄ Klinte 49:1 utgörs av ett gravfält
bestående av sju gravar. Gravfältet är beläget intill ett nutida
stenbrott och i direkt anslutning till en äldre väg genom området.
Källa Riksantikvarieämbetet, FMIS.

att med ett visst mått sav säkerhet bedöma en
lämnings funktion, tidsställning och status.

Strax norr om denna gårdsbebyggelse från den
äldre järnåldern, även det på gränsen till
brytområdet, finns ett mindre gravfält, bestående av
ca 6-7 gravar, beläget på klintkanten med utsikt
över dalen och mot den förhistoriska bebyggelsen.
Gravfältet och boplatsområdet bildar här en väl
sammanhållen och pedagogisk intressant miljö.
Inom det aktuella brytområdet finns endast en
fornlämning registrerad sedan tidigare (RAÄ Klinte
49:1). Det är ett gravfält, bestående av sju gravar,
som ligger dikt an mot ett nutida stenbrott. Det
ligger i anslutning till en av de äldre vägar som
löper genom skogs- och hällmarkerna mellan Klinte
socken och Fröjel socken.
I det följande redovisas fältanalysen av de av
Gotlands Museum upptagna anläggningarna i
rapporten till SMA. De lämningar som följts upp
framgår av figur 5. Innan denna redovisning kan
det finnas skäl att kort beröra frågan om att
fältinventera, inte minst att belysa de svårigheter
som kan föreligga, då kulturlämningar i många fall
är svåra att rätt bedöma. Det krävs mångårig vana

1 RAÄ 1:1. En av byggnaderna är arkeologiskt utgrävd 1930.
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Figur 5. Karta över befintliga fornlämningar (blå markeringar) och av museet registrerade nya lämningar (röda
markeringar. De lämningar som följts upp är samtliga lämningar inom brytområdet samt nummer 45 och 59 i öster
samt området söder om brytområdet, belägna inom eller i anslutning till RAÄ Fröjel 159:1.

Att fältinventera
utgörs berggrunden av en form av kalkberg som är
synnerligen sprickig, ojämn och med inslag av små
höjder och vittrat berg, blandat med förekomst av
gråstenar (granit). Denna landskapstyp är särskilt
besvärlig där naturliga formationer många gånger
ger ett intryck av mänsklig hand.

Innan jag går in på resultatet av den genomförda
uppföljningen av utpekade lämningar kan det
finnas skäl att kort belysa problematiken kring att
fältinventera. I motsats till en naturinventering
utgörs kulturlämningar i många fall av mycket
svårtolkade spår av en gången tid. Att se en
blomma är ju inte särskilt svårt, det gäller förstås att
hitta den. Men att bedöma en diffus stenformation,
helt överväxt med sly, buskar och träd, är betydligt
svårare. Det är egentligen enbart i samband med
avtorvning som man kan bestämma vad det rör sig
om, om ens då i vissa fall. I det aktuella området

Ett väsentligt inlag i en tolkning bygger på att förstå
och tolka det omgivande landskapet. Enkelt uttryckt
kan man säga att man kan inte odla på hälleberget
och man bygger inte sina bostäder på lågt liggande
vattensjuka områden, varken nu eller förr. Vissa
typer av lämningar återfinns i vissa speciella miljöer.
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Kalkugnar och kalkbrott ligger av naturliga skäl i
kanten av klintar, eller där berget går i dagen,
tjärdalar återfinns som regel i marker med bättre
jordmån för skog och förhistoriska gravar
företrädesvis på höjder i landskapet och intill gamla
vägar.

aktivitet under andra halvan av 1800-talet och är
att se som en form av utmarksuppodling. Det är
med andra ord inte att räkna med att det finns
någon bosättning intill denna åkermark.
De lämningar som företrädesvis förekommer i
denna typ av landskap från historisk tid är framför
allt lämningar efter skogsbruk och kalkbruk, dvs
kolmilor, tjärdalar, kalkugnar, grustäkter och
stenbrott. Andra lämningar kan vara bryor som
visar att skogen under äldre tid tjänat som inhägnad
betesmark. Gränsmarkeringar förekommer ofta
längs de gamla gränserna i form av skilda former av
stensamlingar.

Det kräver mångårig vana av att analysera ett
landskap för att med säkerhet kunna bedöma en
lämnings historia. Ett väsentligt annat problem är
svårigheten att se en lämning i ett igenväxande
skogsområde. Dagens skogar är i hög grad
svårinventerade, i motsats till situationen för hundra
år sedan när nästan alla mark betades med djur.
Den täta vegetationen innebär att man kan missa
en lämning även om man passerar den enbart
några meter ifrån.

Från förhistorisk tid rör det sig mest om gravar, där
dessa regelmässigt återfinns i anslutning till äldre
vägar. Gravar på utmark tjänade som en form av
revir-, eller ägomarkering och ligger då, av
naturliga skäl, intill vägar. Gravar i utmark innebär
således inte att det finns en samtida boplats intill.
Den kan ligga flera kilometrar från platsen för dessa
ensamma gravar.

Grunden för en väl genomförd fältinventering är att
göra en gedigen bakgrundsstudie av området via
tillgängliga källor i form av kartor och andra
uppgifter, såsom fornminnesregistret, uppgifter om
lösfynd, jordtjocklek och andra arkivaliska
uppgifter. En av de väsentligaste källorna till en
tolkning av landskapets historiska dimensioner är de
äldre lantmäteriakterna. I dagens läge har man
även stor hjälp av laserkartor, som kan avslöja
tydliga lämningar som från marknivån är ytterst
svåra att upptäcka.

Resultat av uppföljningen
Uppföljningen i fält genomfördes som ovan sagts
under september månad 2018. Resultatet av
uppföljningen presenterades för arkeolog Johan
Norderäng (utförare av inventeringen) och därefter
för arkeolog Per Widerström, båda vid Gotlands
Museum. De väsentligaste platserna besöktes därtill
i fält tillsammans med arkeolog Per Widerström
som inte hade någon erinran mot mina tolkningar
av lämningarnas status och funktion, så som jag har
bedömt dem.

Men det gäller framför allt att kunna ”läsa
landskapet”, dvs att skapa sig en överblick över
höjder, sänkor, tunna jordlager etc etc, för att då
kunna med större säkerhet tolka en påträffad
lämning avseende kulturlämning eller
naturbildning. Man kan uttrycka det så att det är
det omgivande landskapet som är grunden för en
tolkning av en påträffad lämning. Att enbart
studera själva lämningen i sig leder många gånger
fel.

De lämningar som besiktades tillsammans var
åkerområdet med tillhörande lämningar i söder
(RAÄ Fröjel 159), hålvägen RAÄ Fröjel 160 fram
till det nyupptäckta gravfältet (museets nummer 34,
35, 36 och 100). Därtill museets nummer 38 och
101, tolkade som gravar, och de av mig nyupptäckta
gravarna och systemet av hålvägar intill denna
plats, samt slutligen nummer 39 och 45 i museets
rapport tolkade som gravar.

Det nu aktuella området är i hög grad skogbevuxet,
ställvis med planterad skog på markberedda ytor,
men stora delar är överväxta med sly.
Markbeskaffenheten är tunna jordar på hällmark
och området har med stor sannolikhet aldrig varit
nyttjat för odling och boende. Den odling som finns
spår av i södra delen är en mycket temporär
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Resultatet av fältkontrollen har visat på vissa
skillnader i min tolkning gentemot Gotlands
museums, men också en viss samstämmighet. Jag
har kunnat notera att den största skillnaden ligger i
områden där det är vanskligt att läsa landskapet,
inte minst mot bakgrund av den täta vegetationen
och den ojämna berggrunden. Några lämningar
som tolkats som gravar har av mig bedömts som
sentida röjningsrösen, andra som naturbildningar.
Det gravar som påträffats i söder är helt riktigt
gravar, belägna direkt intill hålvägen. De är dock
med stor sannolikhet fler än de fyra som museet
registrerat och fornlämningen är att betrakta som
ett gravfält.
En väsentlig skillnad ligger i området runt museets
nummer 38 och 101, beläget längre mot nordväst.
Dessa har av museet tolkats som gravar, men de
utgör, tillsammans med många fler mindre
stenanhopningar i området, sannolikt rester efter en
kortvarig, grund kalkstensbrytning. Omedelbart
öster om detta område finns ett antal gravar på en
svag ås, omgivet på båda sidor av flera generationer
av hålvägar. Dessa lämningar har inte noterats i
museets utredning.

Figur 6. Kartan över Stora Solbjerga där RAÄ 159
återfinns. Kartan är från 1850 och visar att åkern då var
i bruk. Färgen för åkern något förstärkt för att bättre
framträda. Källa, Lantmäteriet, akt H28-24:1.

I det följande redovisas resultatet av uppföljningen i
fält, dels i en tabell på följande sida (figur 8), men
också i en kortare beskrivning för de besiktigade
delområdena. Inledningsvis tas upp det fossila
åkerområdet i söder och de strax norr om belägna
gravarna i anslutning till hålvägen. Därefter det
nordvästra området och slutligen en kort
summering av nummer 37, 39, 45 och 59. Se även
bildbilagan, bilaga 1.

Det södra området (figur 8)
Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1, söder om gränsen till
brytområdet (se figur 4). En genomgång av äldre
lantmäteriakter visar att åkermarken är upptagen
före 1850, enligt ett tidigt laga skifte för Stora
Solbjerga, och nedlagd före 1917, enligt laga skiftet
för Fröjel socken . Förekommande stenhögar i
anslutning till åkermarken utgörs av röjningsrösen
kopplade till åkermarken, uppkomna i samband
med upptagandet av åkern. Det rör sig således inte

Figur 7. Utdrag ur laga skiftet över Klinte 1893 och i
söder laga skiftet över Fröjel socken 1917. Den röda
cirkeln visar var RAÄ 159, det fossila åkersystemet, är i
landskapet år 1917. Det framgår av kartan att det vid
den här tiden inte finns någon åker här. Källa
Lantmäteriet, akt 09-FRÖ-97.
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Figur 8. Tabell över registrerade och bedömda lämningar från Gotlands museums rapport med tillägg från
undertecknads uppföljning markerade med gult. Här finns inte inlagt översynen av RAÄ Fröjel 160:1 (hålväg, se nästa
sida) och inte heller redovisat de av mig nyupptäckta gravarna i norr.

13

34, 35, 36 och 100

RAÄ Fröjel 160

RAÄ Fröjel 159

Figur 9. I söder det fossila åkersystemet från sen tid (RAÄ 159), i norr det nyupptäckta gravfältet. Hålvägen RAÄ Fröjel
160 gulmarkerad. Åkermarken i söder är upptagen före 1850 och nedlagd före 1917. De bruna fyrkanterna markerar
röjningsrösen.

om gravar. Beskrivning av lämningen utifrån nu
utförd fältkontroll blir följande:
• RAÄ 159:1. Fossilt åkersystem, 150x100 meter
stort (nord-syd), bestående av 5-6 åkerytor
omgivna av grunda diken, 0,3-0,5 m djupa och
upp till 0,8 meter breda. Längs ytterkanten av
åkerdikena finns på flera ställen rader med
röjningssten. I anslutning till och inom
åkersystemet finns minst 7 röjningsrösen, 2-6
meter stora, 0,3-0,5 meter höga, bestående av
ojämn stenpackning av såväl gråstenar som
kalkstenar. I sydvästra hörnet av åkersystemet är
2) brya, ca 2 meter i diameter och upp till 0,6
meter djup, belägen i ett åkerhörn. Helt överväxt
med sly. Ca 60 meter väster om åkermarken är,
3), i form av två röjningsrösen, 5-6 meter långa
och 3-4 meter breda, bildande en linje i NV-SO
riktning, längs en möjlig äldre brytningskant,
eller grustäktskant. Belägen ca 40 m sydöst om
skogsväg. Bedömning = övrig kulturhistorisk
lämning.

Ny fornlämning. längs hålvägen (norra delen av
kartan). De av museet upptagna gravarna
numrerade som 34, 35, 36 och 100 är tveklöst
förhistoriska gravar och därmed fornlämningar. Av
allt att döma är det fler gravar och lämningarna
tillsammans bör betraktas som ett gravfält, vilket
består av 6-9 gravar, varav några är osäkra. De är
mellan 2-6 meter i diameter och upp till 0,3 meter
höga, bestående av huvudsakligen 0,2-0,4 meter
stora gråstenar. En av gravarna ligger på västra
sidan av hålvägen. De är till del diffusa och svåra
att avgränsa, förmodligen påverkade av sentida
aktiviteter. Bedömning = fornlämning.
Hålväg, RAÄ Fröjel 160:1. Hålvägen, som är
registrerad sedan tidigare, är synnerligen otydlig,
framför allt på grund av hyggesberedning,
skogsplantering i söder och av tät undervegetation.
Den är dock förhållandevis tydlig där den passerar
gravfältet, men blir sedan i det närmaste omöjlig att
följa mot bakgrund av sly, ormbunkar och högt
gräs. Sträckningen av hålvägen bör minskas i
14

38
101

37

Figur 10. Miljön i nordväst. Från söder kommer hålvägen RAÄ Fröjel 160:1 (röd linje). Den kan dock inte följas längre
än vad det gula sträcket markerar. I norr är den dessutom felutmärkt. Området norr om är markberett och planterat
för många år sedan vilket gör det omöjligt att spåra vägen. I väster är ett äldre grustag. Längs den förmodade
sträckningen finns en anläggning (37) som av museet bedömts som grav, men som av allt att döma är en
naturbildning, möjligen med någon sten pålagd. De två tolkade gravarna 38 och 101 bedöms vara delar av ett äldre
grunt stenbrott, som lämnat en del dumphögar efter sig. Öster om vägen finns ett nyupptäckt intrikat system av
hålvägar och ett antal gravar.
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enlighet med inritad sträckning i kartorna figur 9
och 10. Bedömning = fornlämning.

och djup och är ca 3-5 meter breda och intill 0,6
meter djupa på djupaste stället. Den centrala
hålvägen kan följas mot norr där den sammanfaller
med nuvarande väg. Bedömning = fornlämning.

Det nordvästra området (figur 10)
De spridda anläggningarna i öster

Nummer 38 och 101. Strax väster om dagens
skogsväg är av museet registrerat två gravar. Dessa
beskrivs som oregelbundna stensamlingar av
kalkstenar utan inslag av gråsten, som är det
vanliga i gravar. Området är tämligen flack, nästan
lågt och fuktigt. Det avgränsas mot väster av en
ställvis synlig svag klintkant. I området finns
ytterligare sammanlagda högar av kalksten och med
stor sannolikhet rör det sig om ett ytligt stenbrott
från sen tid, där stenhögarna utgör rester av denna
brytning. Området är också tidigare markberett och
planterat. Bedömning = övrig kulturhistorisk
lämning.

Inom området är av museet registrerat ett antal
ensamliggande lämningar (nr 37, 39, 45 och 59),
belägna långt från vägar och ute på hällmarken. De
har genomgående betecknats som gravar och
därmed som fornlämningar. Fältkontrollen visar på
att de med största sannolikhet är att betrakta som
naturbildningar, där nummer 37 kan vara pålagd
någon sten och där 59 är bedömd som trolig
naturbildning, men bedömd som bevakningsobjekt.
För en mer detaljerad beskrivning och tolkning av
dessa, se bilaga 1.

Öster om vägen finns en svag höjd på vilken ett
antal övertorvade anläggningar som inte noterats av
museet. Dessa är med största sannolikhet gravar
och en beskrivning av dem låter enligt följande;
Ny). Stensättning, rund, ca 6 m i diameter och 0,3
m hög, övertorvad fyllning av 0,2-0,5 meter stora
gråstenar. Anläggningen är tämligen flack, vilket
gör den svåravgränsad. Antydan till kantkedja i
öster, bestående av 0,3-0,5 meter stora gråstenar.
Ca 3 meter söder om är 2) stensättning, ca 2 meter i
diameter och 0,2 m hög, i det närmaste helt
övertorvad och i markytan svagt synlig packning av
0,2-0,4 meter stora gråstenar. Osäker grav. Ca 5
meter N om nummer 1 är 3), stensättning, rund, ca
4 meter i diameter och 0,2 m hög. Nästan helt
övertorvad fyllning av uppskattningsvis 0,2-0,4
meter stora gråstenar. Ca 4 m norr om nummer 3
är 4), stensättning rund, ca 3 meter i diameter och
0,2 meter hög, övertorvad fyllning med enstaka
stenar synliga i markytan. Bedömning =
fornlämning.

Sammanfattning av fältkontrollen
Väger man samman resultaten av den utförda
fältkontrollen finns två, möjligen tre, områden med
lagskyddade fornlämningar. Det rör sig dels om ett
gravfält i södra delen av området som hyser ett
flertal gravar. Dels är det i nordväst, ett nyupptäckt
område med troligen fyra gravar. Till båda dessa
fornlämningar hör också den sedan tidigare
registrerade hålvägen RAÄ Fröjel 160:1.
Fältbedömningen innebär dock att en del av denna
bör utgå som fornlämning, då den är totalt omöjlig
att spåra, såväl i fält som via kartor och laserkartan.
En tredje miljö som skulle kunna bedömas som
fornlämning är det fossila åkersystemet i söder,
RAÄ Fröjel 159. Det är tillkommet före 1850 och
övergivet senast 1917, då det inte finns upptaget i
laga skifteskartan. I den bedömning som numera
görs om fornlämning kontra övrig kulturhistorisk
lämning utgör årtalet 1850 en gräns och att
lämningen är helt klart övergiven och visar på
ålderdomligt bruk. I princip skulle det fossila
åkersystemet med andra ord kunna klassas som
fornlämning, och därmed åtnjuta ett lagskydd. I

På ömse sidor om gravarna finns ett antal spår av
hålvägar i nord-sydlig riktning, som är en direkt
förlängning av vägen från söder (dvs i princip
hålvägen RAÄ Fröjel 160:1). De varierar i bredd
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den så kallade lämningstypslistan2 från
Riksantikvarieämbetet, som belyser hur man bör
bedöma skilda lämningar rörande frågan om
fornlämning eller inte, sägs dock följande angående
just fossila åkrar; ”För en fossil åker gäller inte
generellt att den ska bedömas som fornlämning
enbart för att ett antagande gjorts om att
lämningen tillkommit före 1850. För att lagens
rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara uppfyllt
bör lämningen uppvisa specifika formelement,
såsom terrasskanter, vallar, stensträngar, konkav
profil etc. Så kan, t ex en plan åkeryta som
avgränsas av diken inte anses uppfylla kriteriet äldre
tiders bruk även om den är tillkommen på 1700talet.”

påverka fornlämningar i så ringa grad som möjligt.
I många fall, framför allt i storskaliga
exploateringar, låter sig detta inte göras utan att ett
antal fornlämningar måste undersökas och tas bort.

Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1 är just ett sådant
fossilt åkersystem av plana ytor omgivna av diken,
vilket innebär att lämningen skall klassas som övrig
kulturhistorisk lämning och ej som lagskyddad
fornlämning.

I det ena fallet rör det sig om tre fornlämningar i
form av mindre gravfält eller samling av gravar,
vilka alla kan knytas till äldre vägar som passerar
genom utmarken, huvudsakligen i nord-sydlig
riktning. Det gäller de två nyupptäckta grupperna
av gravar inom brytområdet och det tidigare kända
gravfältet Klinte RAÄ 49:1.

Dock innebär bedömningen av fornlämningar att
exploatören många gånger måste revidera sin plan
och anpassa, så långt möjligt, verksamheten med
hänsyn tagen till bevarandevärda lämningar.
I föreliggande fall förekommer det inom eller i
kanten av brytområdet ett antal fornlämningar av
skilda karaktärer. Sett i ett rumsligt historiskt
perspektiv rör det sig om två typer av miljöer,
förenklat utryckt.

Övriga besökta objekt, utöver de ovan behandlade,
utgörs av övrig kulturhistorisk lämning och
naturbildningar. Några perifera objekt registrerade i
museets rapport utanför brytområdet har inte
besökts, då det låg utanför uppdraget.

Bedömning av kulturhistoriskt värde
I en exploateringssituation av ett större område som
berör ett antal fornlämningar uppkommer alltid
frågan om kulturhistoriskt värde. Huvudmålet inom
kulturmiljövården är att fornlämningar i princip
skall bevaras för kommande generationer, varför en
exploatering så långt möjligt skall anpassas till att
Figur 11. Kartan visar skogsområdet mellan socknarna
Buttle, Ala och Garda. Landskapet är av typisk
utmarkskaraktär och har aldrig hyst någon
bebyggelse. I direkt anslutning till de vägar som löper
genom skogsområdet, och som kan följas ner i äldre
kartmaterial, finns spritt ett stort antal gravar och
gravgrupper. Det är noterbart hur väl gravarna knyter
an till vägarna genom skogsområdet. Dessa gravar är
en sorts ägomarkering och är vanligt förekommande
inom utmarkerna.
2 Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Riksantikvarieämbetet 2014. Version 4.1
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De utgör en typ av gravar som kan tolkas som en
sorts gräns- eller revirmarkering. Ett flertal av
denna typ av gravar är arkeologiskt undersökta och
de kan som regel dateras till perioden bronsåldertidig järnålder. (1500 f. Kr - 200 e. Kr). De är som
regel brandgravar, dvs personerna som är begravda
är brända på bål och benen som regel krossade till
små flisor och samlade i en kruka, eller ibland som
ett tunt benlager direkt på marken/hällen.
Ett belysande exempel på förekomsten av denna typ
av gravar i utmarken kan tas från skogsområdet
mellan socknarna Buttle, Ala och Garda (figur 11
på föregående sida). Här finns ett stort antal
fornlämningar i form av gravar spridda i utmarken,
där samtliga återfinns i direkt anslutning till äldre
vägar som genomkorsar skogs- och hällmarkerna.
Ett mindre gravfält av den här typen, beläget intill
sockengränsen mellan Buttle och Vänge socknar,
undersöktes för ett antal år sedan och visade sig
innehålla begravningar från bronsålder och äldre
järnålder, men även från vendeltid.
Figur 12. En grupp av gravar vRAÄ Buttle 77:1)
belägen intill sockengränsen (violett linje) och en
gammal väg som löper mellan Buttle och Vänge (blå
linje). Gravarna är arkeologiskt undersökta med
datering till sen bronsålder-tidig järnålder, med
sekundärgravar från vendeltid. Fornlämningen är ett
exempel på de talrika gravar och gravgrupper som
finns i utmarkerna och längs de äldre vägar som löper
mellan bygderna på Gotland.

Den här typen av fornlämningar är vanligt
förekommande på Gotland och vår kännedom om
dem är tämligen god, vad gäller datering,

konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre
gravgrupper som finns inom nu aktuellt
exploateringsområde (brytområdet) kan i ljuset av
det ovan sagda bedömas inte vara av omistligt
värde som i sig skulle förhindra en exploatering.
Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar
som knyter an till gravgrupperna.
Den andra fornlämningskategorin i anslutning till
brytområdet utgörs av den samlade forntida
bebyggelsen (RAÄ Klinte 1:1) i nordvästra kanten
Figur 13. De två fornlämningarna som finns i gränsen
för brytområdet i nordväst. I söder ett omfattande
förhistoriskt bebyggelseområde (RAÄ Klinte 1:1) och i
norr ett gravfält beläget i kanten av en klint med vida
utblickar (RAÄ Klinte 43:1).
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av brytområdet och det gravfält som ligger strax
nordost om boplatsen (RAÄ 43:1). Bebyggelsen
utgörs av sju hus samlade i en tämligen tät grupp.
De är av den karaktäristiska typen stengrunder,
eller kämpgravar, som de också kallas. De är
tämligen vanliga på Gotland och dateras till ca
perioden 100 - 550 e. kr. En av husgrunderna är
arkeologiskt undersökt av John Nihlén 1930.
Även om husgrunder av denna typ är vanliga, är
det mindre vanligt med så täta grupper av
byggnader. Bebyggelsemiljön utgör en parallell till
den välkända bebyggelsemiljön Vallhagar i Fröjel
socken, om ej lika omfattande.
Det gravfält som finns strax nordost om
bebyggelsen utgörs av 6-7 gravar, varav några är
tämligen stora och höga. De ligger på ett
synnerligen exponerat läge, med vida utblickar över
det öppna odlingslandskapet i väster. Gravfältet,
tillsammans med bebyggelsemiljön, utgör ett såväl
vetenskapligt betydelsefullt objekt som ett
pedagogiskt belysande exempel på ett äldre
järnålderslandskap.
Miljön bör av det ovan sagda bevaras intakt. Den
ligger på gränsen av exploateringsområdet och
skulle kunna bli ett intressant besöksobjekt genom
röjning och utmärkning..

Figur 14. Kartbild över bebyggelsen (RAÄ Klinte 1:1),
upprättad av John Nihlén 1930.

Det finns all anledning i ett ianspråktagande av
betydande landarealer, där lämningar från skilda
tider kommer att utplånas, att så långt möjligt även
bidra till att vårda och levandegöra historien i ett
område och min bedömning är att denna senare
miljö bör undantas från exploateringar med
tillräckligt skyddsområde och att insatser borde
göras för att lyfta fram historien i området.

Figur 15. Gravfältet RAÄ Klinte 43:1. En kartläggning i
fält visar att gravfältet innehåller upp till 8 gravar, varav
några är osäkra. Några av gravarna är mycket stora
med ett kärnröse och en yttre kantkedja långt utanför
kärnröset.
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Bild bilaga Klinte. Fältkontroll

RAÄ Fröjel 159:1. Fossilt åkersystem.
I museets rapport är tre anläggningar anslutning till
RAÄ Fröjel 159:1 upptagna, varav två betecknas
som säkra gravar, 41 och 44, och en som
stensättningsliknande lämning, 43. Utöver dessa
finns flera röjningsrösen omkring åkermarken och
därtill en brya i sydvästra hörnet av den fossila
åkern.
Bilden visar ett av de röjningsrösen som omger den
sentida åkern. Det består huvudsakligen av gråsten,
avlångt, ca 4 meter x 1,5 m. Beläget sydväst om
åkerområdet. Form, belägenhet pekar entydigt på
att det är röjningssten från den intilliggande åkern.
Röjningsröset ej registrerat i rapporten till SMA.
Bedömning. Ej gravar. Fossilt åkerområde, övrig
kulturhistorisk lämning.

Nummer 43 i museets rapport (bilden). Upptagen
som stensättningsliknande lämning (förmodligen
grav).
Tolkning: Är röjningsröse. Oregelbunden
anläggning, ca 3x2 meter stor med diffus kant.
Blandad stenpackning, består av både kalk- och
gråstenar. Belägen intill ett åkerdike som avgränsar
åkern.
_______________
Nummer 44 i museets rapport (ej på bild).
Upptagen som grav (stensättning), 5-5,5 m i
diameter. Har en delvis synlig övertorvad kantkedja
med stenar upp till 0,5-0,6 m. Mindre stenar
0,1-0,2 i mitten rätt homogen storlek, antydan till
krater i mitten.
Tolkning: Lämningen ligger i direkt anslutning till
åkerdiken i nordvästra hörnet av den forna åkern.
Den ligger tämligen lågt, där den östra delen och
södra, med de större gråstenarna, ligger lägst.
Belägenhet, form och och utseende pekar entydigt
mot att det är ett röjningsröse från tiden då åkern
var i bruk (omkring sekelskiftet 1800/1900).
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Nummer 41 i museets rapport. Upptagen som grav.
Närmast rund, ca 2 meter i diameter med otydlig
avgränsning.
Tolkning: Är röjningsröse, beläget omedelbart intill
åkerdike och strax norr om nummer 43. Båda
anläggningarna är av samma karaktär med blandad
sten i form av både kalk- och gråstenar.

Ytterligare ett av de icke registrerade röjningsrösena
i anslutning till den fossila åkern RAÄ Fröjel 159:1.
Ca 1,5 meter i diameter, bestående av större gråoch kalkstenar, beläget intill diket som avgränsar
åkern i norr.

Nummer 34, 35, 36 och 100 i museets rapport.
Upptagna som gravar, varav en osäker.
Tolkning: Helt klart gravar, men torde vara fler.
Några är dock osäkra, då stenpackningarna är
påverkade av träd, rötter, vittrat berg etc. Belägna
intill hålvägen på dess östra sida. En grav finns på
västra sidan. Bör betecknas som gravfält, då här är
mellan 6-9 gravar.
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Nummer 37 i museets rapport. Tolkade som två
gravar, en större och en mindre. Beskrivs på
följande sätt: Den stora är helt övertorvad och kan
vare sig beskrivas eller avgränsas. Det syns dock en
tydlig kulle och man anar med ögat stenar och
känner också dessa strax under torven.
Tolkning: Lämningen ligger tämligen lågt i
landskapet. På norra sidan finns ett större naturligt
block av kalksten som en del av berggrunden. På
södra sidan några större block av kalksten. Är av
allt att döma naturbildning.
Nummer 38 och 101 i museets rapport. Upptagna
som gravar. 38 beskrivs som stensättning. Svår att
avgränsa, rund? Nästan helt övertorvad upp till 0,6
meter stora stenar. 2 flata kalkhällar i tillsynes
mitten av anläggningen och en på kanten.
Nummer 101 beskrivs enligt följande; stensättning
2-3 meter i diameter. Svår att beskriva, helt
övertorvad, ca 0,7-0,8 meter stora stenar. Går ej att
fotografera.
Tolkning: Landskapsmässigt ligger anläggningarna
i ett låglänt, flackt, till delar fuktigt område. I väster
gränsar området till något högre mark, där berget
ligger ytligt under torven. Går man runt i området
finns det flera mindre anhopningar av liknande
stensamlingar. I nordväst kan man skönja en svag
brottkant. Tolkning: Området utgör ett grunt,
sentida stenbrott, där man enbart tagit det översta
lagret av sten. Förekommande stensamlingar är
dumphögar från stenbrytningen. Brottet är idag
helt överväxt, men där man i den västra kanten,
särskilt mot norr, tydligt kan se en brottkant.
Bilden visar området ovan. Det bör även noteras att
området är markberett och skogsplanterat, vilket
ytterligare försvårar bedömningen.
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Av museet ej registrerade lämningar.
Omedelbart öster om nummer 38 och 101 och
öster om nuvarande väg, finns på en svag men
tydlig höjd fyra gravar, varav två är något osäkra.
Anläggningarna är övertorvade, men framträder
tämligen tydligt i form av gråstenspackningar. De
ligger på rad parallellt med vägen. På ömse sidor
om stråket med gravarna finns tydliga hålvägar,
vilka bildar ett flertal spår i nordsydlig riktning.
Hålvägarna är en direkt fortsättning på RAÄ Fröjel
160:1, men där den mellersta delen idag är omöjlig
att se.
Fornlämningar.
Nummer 39. Beskrivning enligt museet:
Stensättning, 4-6 st? De flesta helt övertorvade svårt
att få grepp om. Beroende på hur många anl. den
är kan den uppfylla definition gravfält.
Tolkning: Anläggningen ligger förhållandevis lågt i
landskapet med ett tydligt höjdstråk öster om som
går i nordsydlig riktning. Anläggningen utgörs av
större stenblock, 0,7-0,8 meter stora, tämligen
ojämnt utspridda på marken. I ett vidare rumsligt
perspektiv finns det talrikt med motsvarande
stenblock inom ett nordsydligt stråk. Är av allt att
döma naturbildning.
Nummer 45. Tolkad som grav av museet.
Beskrivning: Ca 3x2 meter stor oval. Nästan helt
övertorvad, större stenar på omkring 0,5-0,6 m.
Tolkning: Landskapsmässigt ligger lämningen på
den västra sidan av en tydlig höjd som går i
nordsydlig riktning. Höjden är en bergsrygg med
stort inslag av vittrad sten och gråstenar. Längs den
västra kanten av höjdstråket finns gråstenar och
större kalkstenar i ett stråk längs kanten av höjden
och från den utpekade tolkade graven mot norr på
en sträcka av 10-15 meter. Anläggningen är av allt
att döma en naturbildning.
Nummer 59. Tolkad som grav av museet
(stensättning), 2,5-3,0 meter i diameter, rund och
beskrivs; nästan helt övertorvad, svårbedömd.
Tolkning: Lämningen ligger i ett flackt landskap,
men där marken sluttar svagt mot öster. Packningen
är tämligen gles, utan tydligt centrum.
Motsvarande, om ej lika tätt liggande, stråk av
gråsten fortsätter framför allt mot söder.
Anläggningen är stensättningsliknande, mest troligt
en naturbildning. Tolkning; bevakningsobjekt.
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