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Sammanfattning 
Denna kompletterande arkeologiska utredning 2018 berör samma 10 mil långa sträcka i 

Västerbottens län mellan Bygdeå i Robertsfors kommun och Skellefteå som utreddes 

arkeologiskt 2017 (Klang 2018). Skillnaden är att kompletteringarna 2018 gjordes inom några 

tillkommande arealer intill utredningsområdet 2017, och att dessa gjordes som tilläggs-

uppdrag (ÄTA) enligt beslut av Trafikverket (enligt överenskommelse med Länsstyrelsen 

Västerbotten). 

Denna kompletteringsutredning gjordes med samma ambitionsnivå och metoder som 

utredningen 2017, dvs. som ett utredningssteg 1, som i ett senare skede vid behov fortsätter i 

ett utredningssteg 2 enligt särskilda beslut. Sammanlagt utreddes ca 8,5 km
2
, fördelade på 14 

tilläggsområden och kontroll av enstaka platser utanför (inom ca 50 m från tilläggsområdena). 

Utförd steg 1-utredning under 2018, som denna rapport redovisar, gjordes som okulär 

granskning av berörda marker, provstick med jordsond, studier av historiska kartor och 

skriftliga källor samt som ett fåtal mindre provundersökningar med spade inklusive sållning. 

Utredningen utfördes av företag och arkeologer i konsultgruppen Landskapsarkeologerna och 

företaget Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB. Lennart Klang, företaget LK Konsult 

inom Landskapsarkeologerna, var ansvarig undersökare och projektledare.  

I de aktuella tilläggsområdena var fem lokaler med fornminnen kända i FMIS före 

utredningen; ett grav- och boplatsområde från förhistorisk tid vid Harrsjöbacken, en lokal med 

fyra förhistoriska stensättningar 3 km SSV om Robertfors samhälle samt i övrigt bebyggelse-

lämningar efter ett torp och en fäbod från historisk tid. Därtill kommer två objekt som var 

kända genom Skog & Historia; bägge ”rösen av natursten”, belägna vid husgrunder efter en 

fäbod. 

Vid utredningen nyregistrerades 71 lokaler, och de fem tidigare kända lokalerna registrerades 

med delvis nya antikvariska bedömningar. Totalt har 31 lokaler bedömts som fornlämningar, 

12 lokaler som bevakningsobjekt, 22 lokaler som övriga kulturhistoriska lämningar och en 

lokal som uppgift om (redovisas till FMIS). Därtill kommer fyra lokaler som i nuläget inte 

anmäls till FMIS, en som överförs till annan lokal och fyra särskilt utpekade platser för 

överväganden om fortsatta steg 2-fördjupningar. 

Det kompletterande utredningsresultatet har stora likheter med utredningsresultatet från 2017; 

förhistoriska boplatslämningar (främst kokgropar) är vanliga i Harrsjöbacken/Hedkammen-

området, och kolbottnar med fornlämningsstatus tillhöriga Robertsfors bruk har liknande 

rumslig fördelning som 2017. I övrigt finns en liknande variation i fornminnesstrukturen, med 

ett stort antal fornminnestyper från olika tider, däribland boplatsvallar i klapper, torp-

lämningar och färdvägar.  

Utredningens resultat redovisas som shapefiler och objekttabeller till Trafikverket (och 

länsstyrelsen), varav de senare även inkluderar fotodokumentation och är bilagor till denna 

rapport. I redovisningen har även lokaler som registrerades 2017 i och i nära anslutning till 

2018 års tilläggsområden tagits med i shapefilerna, de bifogade objekttabellerna och på 

illustrationskartor, men rapporten fokuserar i övrigt på tillkommande nyregistreringar 2018.  
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Inledning 

Uppdraget 
Trafikverket har utsett LK Konsult att utföra en kompletterande arkeologisk utredning, steg 1, 

inför nybyggandet av Norrbotniabanan utmed sträckan mellan Bygdeå och Skellefteå. 

Uppdraget är en fortsättning på utförd steg 1-utredning utmed samma sträcka 2017 enligt 

beslut av Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05. 
 

LK Konsult ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Andra företag i konsultgruppen 

– ArcMontana och Kulturmark Sune Jönsson – var interna underkonsulter för utredningen. 

Som extern underkonsult anlitades företaget Stigfinnaren Arkeologi och Kulturhistoria AB. 
 

Ansvarig undersökare och projektledare var Lennart Klang (LK Konsult). GIS- och rapport-

ansvarig var Lena Berg Nilsson (ArcMontana). Fältförberedelser utfördes av dessa två och 

fältarbetet av Sune Jönsson (Kulturmark Sune Jönsson) och Lennart Klang, med assistans av 

Anders Edvinsson och Niklas Groop (Stigfinnaren Arkeologi och Kulturhistoria AB) vid 

provgropsgrävning och sållning. Författare till denna rapport är Lennart Klang som också 

svarar för objekttabellernas layout. Sune Jönsson har bidragit med text i Bilagorna. Lena Berg 

Nilsson svarar för kartor, tabeller, rapportdisposition och övrig layout. Rapportgranskning har 

utförts i samverkan mellan Lena Berg Nilsson och Lennart Klang. 
 

Kontaktperson vid Trafikverket var Nina Karlsson. Uppdragets utfördes med fältförberedelser 

och fältarbete huvudsakligen i maj och juni 2018, slutgranskning i fält i juli och augusti samt 

rapportarbete till november 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta med Västerbottens län samt städerna 

Umeå och Skellefteå markerade. De aktuella utrednings-

kompletteringarna utfördes utmed rosamarkerad sträcka. 

Karta: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Utredningsområden 2018 
Kompletteringsutredningen berör socknarna Bygdeå och Nysätra i Robertsfors kommun samt 

socknarna Bureå, Lövånger och Skellefteå i Skellefteå kommun (figur 2). 

 

Tilläggsområdena 2018 omfattade inledningsvis ca 8 km
2 

(områdena A-M) inom den ungefär 

10 mil långa sträckan mellan Bygdeå och Skellefteå (figur 1, figur 2 och figurerna 3-12). Ett 

av dessa områden (J) ansågs tillräckligt utrett 2017 och berördes därför inte av fältarbetet 

2018. Ytterligare ett ca 40 ha stort kompletteringsområde vid Häggnäs i Bureå socken tillkom 

senare (område N, se figur 10).   

 

 

Figur 2. Översiktskarta med berörda socknar, 2017 års utredningsområde med kompletterande utredningsytor 

2017 samt tilläggsområden 2018. Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. För detaljkartor över respektive tilläggsområde 2018 från söder – norr, se figur 3-12 nedan.  
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Figur 3 (t.v.). Tilläggsområde M i 

Bygdeå socken. För teckenförklaring se 

figur 2 ovan. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 

 

Figur 4 (nedan). Tilläggsområde L i 

Bygdeå socken. För teckenförklaring se 

figur 2 ovan. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 

2018. 
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Figur 5. Tilläggsområde K i Bygdeå socken. För teckenförklaring se figur 2 ovan. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 

 

Figur 6. Tilläggsområden I och J i Nysätra socken. För teckenförklaring se figur 2 ovan. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 7. Tilläggsområde A i Lövångers socken. För teckenförklaring se figur 2 ovan. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 

 

Figur 8. Tilläggsområde B i Lövångers socken. För teckenförklaring se figur 2 ovan. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 9. Tilläggsområdena C i Lövångers socken och D i Lövångers och Bureå socknar. För teckenförklaring se 

figur 2 ovan. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 10. Tilläggsområdena N och E i Bureå socken. För teckenförklaring se figur 2 ovan. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 11. Tilläggsområde F i Bureå socken och G i Bureå och Skellefteå socknar. För teckenförklaring se figur 

2 ovan. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Tilläggsområde H i 

Skellefteå socken. För tecken-

förklaring se figur 2 ovan. 

Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: 

Lena Berg Nilsson 2018. 
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Syfte, målgrupper och frågeställningar 
Utredningens syfte, inom ramen för en steg 1-utredning, är 

 att fastställa om fornminnen synliga på marken berörs i tilläggsområdena 

 att så långt som möjligt beskriva dessa lämningar 

 att peka ut områden för vidare utredning (steg 2) 

 att granska kända fornminnen inom ca 50 m från tilläggsområdenas ytterkanter 

 att föreslå antikvarisk status för registrerade lämningar 

 att märka ut fornminneslokalerna med fornlämningsband 

 

Målgrupper är främst Trafikverket och Länsstyrelsen Västerbotten samt andra undersökare. 

Målet är att utifrån valda metoder och fastställd tidsram ge ett så fullgott underlag som möjligt 

för Trafikverkets vidare planering och länsstyrelsens fortsatta prövning av arbetsföretagets 

tillåtlighet enligt kulturmiljölagen (KML). 
 

De huvudsakliga frågeställningarna har antikvarisk karaktär: 

 Vilka nytillskott i form av tidigare okända fornminnen kan identifieras i 

tilläggsområdena?  

 I vilken omfattning förekommer fornminnen i tilläggsområdena? 

 Vilka typer av fornminnen förekommer och var finns de? 

 Vilka fornminnen kan bedömas som fornlämningar och vilka kan bedömas som 

övriga kulturhistoriska lämningar enligt kulturmiljölagen från 2014, Riks-

antikvarieämbetets rekommendationer och gällande lämningstypslista? 

 Vilka objekt och områden behöver undersökas mer för att en tillförlitlig bedömning 

ska kunna göras om fornlämningsstatus?  

 

God vetenskaplig kvalitet eftersträvas i enlighet med länsstyrelsens anbudsutvärdering för 

2017 års utredning (Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05) och länsstyrelsens handlings-

program för arkeologi i Västerbotten (Karlsson 2014 sid 9). Särskilt viktigt, i linje med Riks-

antikvarieämbetets styrdokument, sägs vara att sträva efter meningsfull ny kunskap i tillägg 

till att redovisa tekniska data kring undersökningsarealer, antal lämningar, fynd, schakt etc. 

 

I Landskapsarkeologernas forskningsprogram hanteras flera frågor med anknytning till denna 

utredning, främst under rubrikerna Kustlandskap från stenålder till nutid, Bergshistoria och 

metallhantering, Skogsbruks- och utmarkshistoria, Det agrara landskapets framväxt, Samiska 

landskap och Kulturmiljövårdens utveckling (Landskapsarkeologerna 2013). I denna 

utredning görs anknytningar till dessa rubriker, men en mer ingående vetenskaplig 

bearbetning ingår inte i uppdraget. 
 

Relevanta vetenskapliga frågor inom denna kompletteringsutrednings ram är beroende av 

vilka typer av fornminnen som registreras och hur de tolkas i relation till det landskap och de 

miljöer de förekommer i. I denna kompletterande arkeologiska utredning görs en anknytning 

till samma frågeställningar som inför 2017 års utredning, med inriktning på relevanta 

tillkommande iakttagelser 2018. Vid 2017 års utredning ställdes och belystes följande frågor: 

 Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda, långvariga 

eller kortvariga? 

 Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan 

nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär? 
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 Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för 

redskap och andra aktiviteter i utredningsområdet (förutom boplatser och gravplatser)? 

 Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i utredningsområdet? 

 Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet? 

 Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om? 

 Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen och 

andra färdvägar i utredningsområdet? 

 

 

Metod och genomförande 
Metod och genomförande vid denna kompletterande arkeologiska utredning följer i allt 

väsentligt 2017 års utredningsarbete (Klang 2018). 
 

Lennart Klang deltog i ett startmöte med Trafikverkets projektledare (Maria Erlandsson och 

Helena Westberg) och kulturmiljömiljöspecialist (Nina Karlsson) 2018-05-04. Då klargjordes 

att den kompletterande utredningen 2018 ska göras med samma ambitionsnivå och krav som 

2017 års utredning. Det innefattar en preliminär avrapportering redan innan slutgranskningen 

var klar. Den gjordes inför ett avstämningsmöte i Lövånger 2018-06-19. Vid avstämnings-

mötet deltog Maria Erlandsson, Nina Karlsson och Moa Rosén, Trafikverket, och Lennart 

Klang. 

 

Ytterligare ett avstämningsmöte anordnades 2018-08-24 i Ånäset, vilket samordnades med en 

avstämning om pågående steg 2-utredning i Robertsfors kommun. Deltagare var Nina 

Karlsson, Trafikverket, Dag Lantz och Katrine Nygren, Länsstyrelsen Västerbotten, samt 

Lennart Klang och projektledaren för steg 2-arbetet Ola Nilsson, Landskapsarkeologerna 

/ArcMontana. 

 

Efter slutgranskning i fält under sommaren gjordes en slutlig redovisning till Trafikverket och 

länsstyrelsen 2018-09-09 (objekttabeller, illustrationskartor och shapefiler). Därefter gjordes 

en uppföljning med fältexkursion 2018-09-10 till Harrsjöbacken och Bergsåker i Skellefteå 

kommun samt lokalen RAÄ Bygdeå 414:1-4 i Robertsfors kommun. I Skellefteå kommun 

deltog Lennart Klang och från Trafikverket Nina Karlsson, Gunnel Nilsson, Hans Stöckel och 

Carin Widmark-Forsberg samt från länsstyrelsen Dag Lantz och Katrine Nygren. I Roberts-

fors deltog Nina Karlsson, Lennart Klang, Dag Lantz och Katrine Nygren. 

 

 

Fältförberedelser 
Huvuddelen av fältförberedelserna gjordes inför 2017 års utredning. Inför utredningen 2018 

upprättades kompletterande underlagskartor av Lena Berg Nilsson och kompletterande 

excerpering i övrigt med kontroll i bl.a. FMIS och Skog & Historia utfördes av Lennart 

Klang. 

 

 

Fältarbete 

Metoder vid fältarbetet följde gängse rutiner enligt FMIS och relaterades till områdets 

specifika förutsättningar inklusive erfarenheter av 2017 års utredning. Huvudmetoden att 

identifiera fornminnen var okulär granskning av markytor inklusive selektiv sondning. Ett 

fåtal mindre provgrävningar med spade genomfördes. Ambitionsnivån innebär att alla 
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markytor i tilläggsområdena blev sedda och bedömda med avseende på fornminnes-

förekomster. Den täckningsgrad som tillämpades utgick från 2017 års utredning med i 

genomsnittligt per arbetsdag á 8 timmar 16 ha i skogsmark, 30 hektar i odlingsmark och 60 

hektar i myrmark, vilket förutom rekognoscering även inkluderade granskning av objekt i och 

utanför tilläggsområdena, samråd om steg 2-områden och kvalitetssäkring i fält. Restid, 

förberedelsearbeten och upprättande av objekttabeller låg utanför de 8 timmarnas fältarbete. 
 

Fältarbetet fördelades mellan Sune Jönsson och Lennart Klang, så att rekognoscering och 

kvalitetssäkring i fält utfördes enligt tabell 1. 
 

Tabell 1. Uppdelning av fältarbetet 2018 fördelat på områden. 

Rekognosceringsområde Arkeologer i fält 
Kompletterande 

fältarbete 

Slutgranskning  

i fält 

A Lennart Klang -  Sune Jönsson 

B Sune Jönsson 

Lennart Klang 

- Lennart Klang 

Sune Jönsson 

C Sune Jönsson - Lennart Klang 

D Sune Jönsson - Lennart Klang 

E Sune Jönsson 

Lennart Klang 

- Lennart Klang 

Sune Jönsson 

F Lennart Klang - - 

G Sune Jönsson 

Lennart Klang 

- Lennart Klang 

Sune Jönsson 

H Sune Jönsson 

Lennart Klang 

- Lennart Klang 

Sune Jönsson 

I Lennart Klang Anders Edvinsson 

Niklas Groop 

Sune Jönsson 

J - - - 

K - Anders Edvinsson 

Niklas Groop 

Lennart Klang 

Lennart Klang 

L Sune Jönsson - Lennart Klang 

M Lennart Klang - - 

N Lennart Klang - - 

 

 

Fältarbetet bestod av följande moment: 

 Noggrann rekognoscering i tilläggsområdena i syfte att hitta okända fornminnen 

synliga på marken, samt registrering av sådana (beskrivningar, positionsbestämningar 

med handhållen GPS och antikvariska bedömningar av status). 

 Kontroll av kända fornminnen i tilläggsområdena; positionsbestämningar med 

handhållen GPS, bedömning av antikvarisk status och granskning av beskrivningar. 

 Identifiering av delområden i tilläggsområdena i behov av vidare utredning i steg 2. 

 Kontroll av kända fornminnen inom en 50 m bred tangerande zon utanför tilläggs-

områdena; granskning av beskrivningar, positionsbestämningar med GPS och 

bedömning av antikvarisk status. 

 Selektiv arkeologisk utredning utanför tilläggsområdena, innebärande att utanför-

liggande okända fornminnen, som identifierades vid rekognoscering i kanten av 

utredningsytorna, också registrerades, i syfte att ge länsstyrelsen underlag till 

bedömning av lagskyddat fornlämningsområde i behov av förundersökning vid 

exploateringsplanering inne i utredningsområdet. Denna del av utredningen utanför 

utredningsytorna gjordes inte fullständig. 
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 Registrerade lämningar enligt RAÄ:s lämningstyplista fotograferades och snitslades 

med fornlämningsband.   

 Provgropsgrävningar i ett fåtal valda objekt genomfördes i syfte att fördjupat bedöma 

behovet av steg 2-utredningar. 

 

Ingreppen med sond gjordes kontinuerligt vid fältarbetet, medan provgrävningar med spade 

endast tillgreps på utvalda platser vid en utvärdering av antecknade potentiella steg 2-

områden efter genomförd rekognoscering i alla tilläggsområden. Provgropsgrävningarna, med 

sållning av uppgrävt material, gjordes där provgropar, ca 30x30 cm stora, skulle kunna 

precisera om potentiella steg 2-områden borde avfärdas eller gå vidare till genomförande i 

steg 2 efter särskilt länsstyrelsebeslut. Ytterligare provgropar grävdes i ett fåtal gropar av 

svårbedömd karaktär, främst inom tilläggsområde E vid Harrsjöbacken, men i det området 

gjordes bedömningen att flertalet gropar aktuella för provgropar borde hanteras av Skellefteå 

museum, som enligt länsstyrelsebeslut skulle utföra förundersökning och möjligen även 

ytterligare steg 2-utredning i området.  

 

Slutgranskningen innefattande genomgång med redigering av objekttabellerna samt därefter 

kontroll i fält i behövlig omfattning. 

 

 

Rapportering 

Rapporteringen i objekttabellerna följer en enhetlig struktur med efterfrågade upplysningar 

för inrapportering till FMIS och har även utökade upplysningar för den fortsatta planeringen 

av Norrbotniabanan, bl.a. fotodokumentation. 
  

Den preliminära avrapporteringen 2018-06-19 syftade till att under pågående fältarbete 

leverera underlag till Trafikverkets pågående linjestudier och länsstyrelsens kontinuerliga 

tillsyn. Den avrapportering som sedan gjordes 2018-09-09 innehöll en del kompletteringar 

och var slutgiltigt kvalitetssäkrad i fält. Den ska helt ersätta det preliminära resultatet från 

juni. Redovisningen innehåller bedömningar i fält i enlighet med överenskommen inriktning 

för 2017 års utredning, d.v.s. att de antikvariska bedömningarna följer Riksantikvarieämbetets 

generella rekommendationer och att kolningslämningar inom en mils radie från Robertfors 

brukscentrum räknas som fornlämningar. 
  

Denna slutrapports utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 

allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1), Riksantikvarieämbetets riktlinjer för 

arkeologiska rapporter (Riksantikvarieämbetet 2015), de riktlinjer för rapporter som 

upprättats av Länsstyrelsen Västerbotten (2010) och den anpassning efter utredningens art 

som Trafikverket angett i sin beställning. 

 

 

Avvikelser från ursprunglig projektplan 

De avvikelser som gjorts i förhållande till ursprunglig projekt- och budgetplan hör samman 

med att den genomsnittliga täckningsgraden vid fältarbetet var baserad på 2017 års ambitions-

nivå med det årets procentuella fördelning i att ca 61 % skogsmark, ca 24 % odlingsmark, ca 

13 % myr/våtmark och 2 % övrig mark skulle omfattas av utredningen, samt av att några 

arbetsmoment tillkom: 
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 Det visade sig i fältsituationen att arealerna i Robertsfors genomgående behövde tätare 

täckningsgrad än den genomsnittliga för hela området 2017. Skellefteå hade både 

markslag som kunde utredas mer översiktligt (t.ex. odlingsmark vid Tjärn) och 

markslag som behövde tätare täckning (t.ex. skogsmark vid Harrsjöbacken). 

Robertfors hade ingen sådan variation varför täckningsgraden som behövdes för att 

hålla överenskommen ambitionsnivå blev genomsnittligt tätare. Odlingsmarker och 

sådana myrmarker som hade behövt glesare täckning saknades. I stället fanns gott om 

marker med tät vegetation som kunde gömma fornlämningar, där mer tid än 

genomsnittligt behövdes för att få fram ett relevant resultat. 

 I Robertsfors redovisades i rapporten från 2017 års fältarbete större områden i behov 

av överväganden om fördjupningsstudier utmed det slutgiltiga linjeförslaget för 

järnvägen, främst i tilläggsområde K (mellan Robertfors samhälle och Alkvittern). 

Detta område utreddes i steg 1 2017, dock utan särskilda steg 2-insatser i syfte att hitta 

förhistoriska boplatser preciserades. I stället för en mer omfattande steg-2 utredning 

för linjesträckan gjordes nu 2018 en besiktning med Johan Linderholm, MAL vid 

Umeå universitet, och en okulär kontroll av linjeområdet för att bedöma behovet av 

markkemi och mer ingående undersökningar. Detta gjordes som ett tillkommande 

arbetsmoment inom ramen för en steg 1-fördjupning. Besiktningen och kontrollen 

ledde till bedömningen att markkemi inte var nödvändig i det bedömda området 

(linjesträckningen öster om skjutbanan vid Robertsfors) och att en lokal valdes ut för 

mindre provgropar och sållning längre norrut.  

 En tillkommande steg 1-fördjupning gjordes också för en lokal nära Gamla Kustlands-

vägen vid Ånäset, för att på så sätt ta ställning till om länsstyrelsen behöver fatta 

beslut om särskild steg 2-utredning. Också här utfördes provgrävning och sållning. 

 Lennart Klang deltog 2018-05-25 vid en besiktning med Nina Karlsson i Djäkneboda 

söder om Bygdeå, samt vid det tillkommande mötet 2018-09-10.  

 

Samtliga tilläggsarbeten genomfördes efter samråd med och godkännande av Trafikverket. 

 

 

Kulturmiljöer 
Samma kulturmiljöer som redovisades i anslutning till det ca 10 mil långa utredningsområdet 

2017 var också relevanta som kunskapsunderlag för karaktäriseringen av landskapets 

kulturhistoria vid 2018 års kompletteringsutredningar. För en redovisning av dessa miljöer 

hänvisas till slutrapporten efter 2017 års utredning (Klang 2018). 

 

Bland annat framhölls där, förutom riksintressen för kulturmiljövården, odlingslandskap vid 

Innervik-Tjärn, fornlämningar vid Rösbacken och Hedkammen samt Gamla Kustlandsvägen 

(se även Skellefteå kommun 2006). 

 

 

Naturgeografiska förutsättningar 

De naturgeografiska förutsättningarna vid kompletteringsutredningarna 2018 var i stort sett 

samma som vid 2017 års utredning. På kartor figur 13a-f nedan redovisas översiktligt jord-

artsförhållanden av betydelse för fältarbetet. För något mer ingående redovisning hänvisas till 

slutrapporten efter 2017 års utredning (Klang 2018). 
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Figur 13a. Jordarter 

och utrednings-

områden; morän 

(gråblått), kalt berg 

(rött), silt (gult), sand 

(grönt och rödbrunt) 

samt torv (gråbrunt). 

Ursprungligt 

utredningsområde är 

markerat med rosa 

begränsningslinje och 

tillkommande 

utredningsytor 2017 

med rödbruna. 

Tilläggsområden 2018 

är markerade med 

mörkblå begränsnings-

linje. Underlagskarta: 

SGU Kartvisaren 

Jordarter 1:25000 – 

1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13b. Jordarter och utredningsområden; morän (gråblått), kalt berg (rött), silt (gult), sand (grönt och 

rödbrunt) samt torv (gråbrunt). Ursprungligt utredningsområde är markerat med rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor 2017 med rödbruna. Tilläggsområden 2018 är markerade med mörkblå 

begränsningslinje. Underlagskarta: SGU Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 1:1000000. Kartbearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 
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Figur 13c. Jordarter och 

utredningsområden; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), silt 

(gult), sand (grönt och rödbrunt) 

samt torv (gråbrunt). Ursprungligt 

utrednings-område är markerat 

med rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor 2017 

med rödbruna. Tilläggsområden 

2018 är markerade med mörkblå 

begränsningslinje. 

Underlagskarta: SGU Kartvisaren 

Jordarter 1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13d. Jordarter och 

utredningsområden; morän 

(gråblått), kalt berg (rött), silt 

(gult), sand (grönt och rödbrunt) 

samt torv (gråbrunt). Ursprungligt 

utredningsområde är markerat 

med rosa begränsningslinje och 

tillkommande utredningsytor 2017 

med rödbruna. Tilläggsområden 

2018 är markerade med mörkblå 

begränsningslinje. 

Underlagskarta: SGU Kartvisaren 

Jordarter 1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 
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Figur 13e (ovan) och 13f (nedan). Jordarter och utredningsområden; morän (gråblått), kalt berg (rött), silt 

(gult), sand (grönt och rödbrunt) samt torv (gråbrunt). Ursprungligt utredningsområde är markerat med rosa 

begränsningslinje och tillkommande utredningsytor 2017 med rödbruna. Tilläggsområden 2018 är markerade 

med mörkblå begränsningslinje. Underlagskarta: SGU Kartvisaren Jordarter 1:25000 – 1:1000000. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Antikvarisk bakgrund 
Samma antikvariska bakgrund som redovisas i slutrapporten från 2017 års utredning, med 

tillägg för vad som framkom vid den utredningen (se Klang 2018) är relevant för 2018 års 

utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Tidigare registreringar i 

FMIS respektive genom projektet Skog 

& Historia inom tilläggsområdena 

2018. Underlagskarta: Sverigekartan 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan, 

© Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen. Kartbearbetning: 

Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

Inför 2018 års kompletteringsutredning fanns fem fornminneslokaler registrerade i FMIS 

inom tilläggsområdena och en ca 50 m bred tangerande zon utanför (jfr figur 14); ett grav- 

och boplatsområde från förhistorisk tid vid Harrsjöbacken (RAÄ Bureå 356:1), en lokal med 

fyra förhistoriska stensättningar 3 km SSV om Robertfors samhälle (RAÄ Bygdeå 414:1-4) 

samt i övrigt bebyggelselämningar efter ett torp (RAÄ Lövånger 459:1) och en fäbod (RAÄ 

Lövånger 622 och 623) från historisk tid. 
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RAÄ Lövånger 622 (husgrund efter fäbodstuga) och 623 (husgrund efter ladugård) avser 

samma fäbodplats. På platsen hade projektet Skog & Historia också registrerat två ”rösen av 

natursten” (ID-nummer 3007163 och 3007161). 
 

Vid 2017 års utredning redovisades några fornminnen som upptäcktes utanför det definierade 

utredningsområdet och som ligger inom tilläggsområdena 2018. Dessa objekt och ytterligare 

några som ligger mycket nära tilläggsområdena är med på illustrationskartor och i de 

objekttabeller som är bilagor till denna rapport.  

 

 

Tidigare arkeologiska undersökningar 

Kända tidigare arkeologiska undersökningar i tilläggsområdena har utförts i RAÄ Bureå 

356:1, där två förhistoriska gravar grävdes ut 1995 (FMIS, Östlund 1997). Inga andra 

utgrävningsobjekt i tilläggsområdena är kända. 

 

Resultat av de arkeologiska undersökningarna i RAÄ Bureå 356:1 har redovisats i FMIS (se 

Bilaga 4). 

 

 

Fyndmaterial 

Vid sökning i Historiska museets databas över föremål i museets samlingar framkom inga 

fornfynd i tilläggsområdena. I de två undersökta stensättningarna inom RAÄ 356:1 

påträffades inga fornfynd vid undersökningen 1995 (FMIS, Östlund 1997). 

 

 

Analys inför fältarbetet 
Den kända bebyggelseutvecklingen från stenålder till nutid i anslutning till den 10 mil långa 

utredningssträckan mellan Bygdeå och Skellefteå sammanfattades i utredningsrapporten efter 

2017 års fältarbeten, till vilken hänvisas vad gäller förhistorisk tid, samiska miljöer, historisk 

tid och kommunikationer (Klang 2018). 

 

 

Robertsfors kommun 

Bygdeå socken 

Tilläggsområdena i Bygdeå socken (områdena K, L och M) kännetecknas av skogsmark med 

inslag av mindre myrmarker. Ingen bebyggelse, inga uppodlade marker och inga indikationer 

på övergivna fäbodar, torp eller liknande i historiska kartor berörs. 

 

I tilläggsområdena var inga lokaler redovisade i FMIS före 2018 års utredning. En lokal som 

enligt FMIS ligger utanför utredningsområdet kontrollerades (se tabell 2 nedan). Lokaler som 

vid 2017 års utredning registrerades i eller i nära anslutning till tilläggsområdena redovisas på 

figur 15 nedan och i Bilaga 1, men inte i Tabell 2, som visar de fornminnen som fanns 

registrerade i FMIS då utredningen inleddes 2018.   
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Tabell 2. Tidigare registrerade fornminnen enligt FMIS i anslutning till tilläggsområdena i Bygdeå socken före 

kompletteringsutredningarna 2018. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 1.  

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Bygdeå 414:1 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bygdeå 414:2 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bygdeå 414:3 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

Bygdeå 414:4 Stensättning Fornlämning Utanför men kontrolleras 

 

 

 

Figur 15. Robertsfors kommun med Bygdeå och Nysätra socknar och tidigare registreringar av relevans för 

tilläggsområdena I, J, K, L och M. För teckenförklaring se figur 17 nedan. Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet, Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen.  

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Nysätra socken 

Av tilläggsområdena i Nysätra socken (områdena I och J) bedömdes område J som tillräckligt 

utrett 2017, varför inga fältinsatser gjordes i området 2018. 

 

Område I kännetecknas av skogsmark som sluttar tämligen brant mot väster. I områdets norra 

del förekommer sank mark. I områdets västra del och i den sydligaste delen berörs mindre 

delar av åkermark. Ingen bebyggelse berörs. Befintlig brukningsväg genom området är en del 

av den Gamla Kustlandsvägen.   

 

I tilläggsområdet I var inga lokaler redovisade i FMIS före denna utredning. Lokaler som 

registrerades i eller i nära anslutning till tilläggsområdena vid 2017 års utredning redovisas på 

figur 15 ovan, samt i Bilaga 2.  

 
 

Skellefteå kommun 

Lövångers socken 

Tilläggsområdena i Lövångers socken (områdena A, B, C och delar av område D) 

kännetecknas av skogs- och myrmarker. Ingen bebyggelse och ingen åkermark berörs.  

 

I tilläggsområde B var tre lokaler redovisade i FMIS före 2018 års kompletteringsutredning, 

varav två enligt FMIS bestod av varsin husgrund tillhörig samma fäbod. Till samma miljö hör 

två objekt som redovisas som ”rösen” i Skog & Historia (se Tabell 3). Den tredje lokalen 

enligt FMIS är en torpmiljö (Tabell 3). 

 

Lokaler som vid 2017 års utredning registrerades i eller i nära anslutning till tilläggsområdena 

redovisas på figur 16 nedan och i Bilaga 3, men inte i Tabell 3, som visar de fornminnen som 

var registrerade i FMIS då utredningen inleddes 2018.   

 

 
Tabell 3. Tidigare registrerade fornminnen enligt FMIS i anslutning till tilläggsområdena i Lövångers socken 

före kompletteringsutredningarna 2018. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 3. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Lövånger 459:1 Lägenhetsbebyggelse Bevakningsobjekt I och utanför 

utredningsområdet 

Lövånger 622 Fäbod Fornlämning I utredningsområdet 

Lövånger 623 Fäbod Fornlämning I utredningsområdet 

S&H 30071161 Röse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

S&H 3007163 Röse Ej granskad för FMIS I utredningsområdet 

 

 

Bureå socken 

Tilläggsområdena i Bureå socken (områdena E och F, delar av områdena D och G samt 

område N) kännetecknas huvudsakligen av skogsmark, men vid Bergsåker och Harrsjö-

backen berörs även bebyggelse. Åkermark berörs i anslutning till Bergsåker, Harrsjöbacken 

och Bureå. Vid Bureå berörs en mindre del av industrimark, och även väg E4 ingår i 

tilläggsområdena E och G. 
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Figur 16. Skellefteå kommun med Lövångers, Bureå och Skellefteå socknar och tidigare registreringar av 

relevans för tilläggsområdena A, B, C, D E, F, G, H och N. För teckenförklaring se figur 17 nedan. 

Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, © Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

I tilläggsområde E var en lokal redovisad i FMIS före denna utredning (se tabell 4 nedan). 

Denna består enligt FMIS av tre stensättningar, fem kokgropar och en skärvstensförekomst. 

 

Lokaler som vid 2017 års utredning registrerades i eller i nära anslutning till tilläggsområdena 

redovisas på figur 16 ovan och i Bilaga 4, men inte i Tabell 4, som visar de fornminnen som 

fanns registrerade i FMIS då utredningen inleddes 2018.  



30 
 

Tabell 4. Tidigare registrerade fornminnen enligt FMIS i anslutning till tilläggsområdena i Bureå socken före 

kompletteringsutredningarna 2018. För beskrivningar hänvisas till Bilaga 4. 

Obj. nr/RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk status enligt 

FMIS 

Kommentar 

Bureå 356:1 Grav- och boplatsområde Fornlämning I utredningsområdet 

 

 

Skellefteå socken 

Tilläggsområdena i Skellefteå socken (område H och delar av område G) kännetecknas av 

odlingsmarker med inslag av skogspartier, samt även bebyggelse i mindre omfattning och del 

av väg E4. Område H går genom naturreservatet Innerviksfjärden. 

  

I tilläggsområdena G och H var ingen lokal redovisad i FMIS före denna utredning. 

 

Lokaler som vid 2017 års utredning registrerades i eller i nära anslutning till tilläggsområdena 

redovisas på figur 16 ovan och i Bilaga 5.   

 

 

Resultat 
Denna kompletteringsutrednings huvudsakliga resultat redovisas som objekttabeller i 

bilagorna 1, 2, 3, 4 och 5. I övrigt redovisas resultatet nedan på illustrationskartor och i 

kommenterande text. 

 

Informationen i objekttabellerna består av ID-nummer, uppgift om lämningstyp, återgivande 

av tidigare beskrivningar när sådana finns, angivelse av granskningsdag 2017 respektive 

2018 och vem eller vilka som utförde granskningen, upplysningar om skadestatus och 

undersökningsstatus, upprättad aktuell beskrivning 2017 respektive 2018 med när så är 

motiverat antikvariska kommentarer, upprättad aktuell terrängbeskrivning 2017 respektive 

2018, i tillämpliga fall upplysningar om fyndmaterial, orienteringsuppgifter, skade-

beskrivningar, upptecknade traditioner och namn samt referenser till historiska kartor, 

rapporter, litteratur m.m. Fornminnena redovisas översiktligt på illustrationskartor i denna 

rapport och är även inrapporterade som shapefiler. Redovisningen i objekttabellerna följer 

länsstyrelsens krav och önskemål från 2017 års utredning.   

 

Utredningsresultatet kan sålunda sammanfattas i några punkter: 

 All mark i tilläggsområdena är sedda och bedömda (varav område J hanterades 2017). 

 Ett antal sentida lämningar efter odling, gränser, täkter m.m. registrerades inte. 

 71 lokaler med fornminnen och fyra steg 2-områden registrerades.   

 Av de 71 lokalerna anmäls 66 till FMIS. 

 Av de fem lokaler som inte anmäls till FMIS består tre av röjningsrösen. En lokal 

består av ett möjligt lösfynd (som alternativt kan vara naturbildat) och en lokal 

överförs till annan lokal. 

 De fyra steg 2- lokalerna består av platser som eventuellt eller med säkerhet kommer 

att undersökas närmare i utredningens steg 2 eller arkeologiska förundersökningar. 

Två bedöms ha låg risk för boplats efter provgropar och sållning 2018. Två bedöms ha 

förhöjd eller påtagligt förhöjd risk för dold fornlämning i marken. Dessa två ingår i 

större områden som bör studeras mer i steg 2 genom markkemi och sökschakt. 
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 Av de fem lokalerna som tidigare var kända i FMIS har fyra ombedömts med 

avseende på status och/eller lämningstyp. Den tidigare kända grav- och boplatslokalen 

vid Harrsjöbacken bör preciseras, vilket endast har antytts i denna utredning och 

överlåtits till Skellefteå museum, eftersom lokalen enligt länsstyrelsebeslut ska 

förundersökas av museet. 

 Av de registrerade lokalerna bedöms 31 som fornlämningar. Av dessa har 16 lokaler 

kolbottnar och/eller lämningar efter kolarkojor, som enligt Länsstyrelsen Västerbotten 

ska bedömas som fornlämningar. Övriga fornlämningar utgörs av kokgropar, boplatser 

och lägenhetsbebyggelse. 

 Tolv lokaler bedöms som bevakningsobjekt, samtliga i Harrsjöbackenområdet, där 

både markkemi och fördjupningsstudier med arkeologiska undersökningar bör göras. 

 22 lokaler har bedömts vara övriga kulturhistoriska lämningar i enlighet med 

Riksantikvarieämbetets rekommendationer. Ett opreciserat antal av dessa kan komma 

att ombedömas till fornlämningar, om fördjupningsstudier i framtiden får fram 

uppgifter som inte var kända vid utredningstillfället (t.ex. dateringar som fastställer 

tillkomsttid före år 1850). Bland dessa övriga kulturhistoriska lämningar har tre 

delsträckor av Gamla Kustlandsvägen registrerats, som kan antas ha tillkommit före år 

1850, men troligen inte uppfyller kulturmiljölagens rekvisit att ha tillkommit genom 

äldre tiders bruk.  

 

 
Tabell 5. Sammanfattning av utredningsresultatet 2018.  

* = Denna kolumn inkluderar även den antikvariska bedömningen Uppgift om. 

 

Lokaler med 

fornlämningar 

Lokaler med 

övriga kultur-

historiska 

lämningar 

Lokaler med 

bevaknings- 

objekt 

Övriga lokaler 

med lämningar 

som ej anmäls 

till FMIS * 

Antal fornminneslokaler 

Ny-

registrerat 

2018 

Tidigare 

registrerat 

i FMIS 

 

 

S:a 

Bygdeå 18 2 - 1 20 1 21 

Nysätra - 4  - - 4 - 4 

Lövånger 1 10 - 2 10 3 13 

Bureå 12 6 12 - 29 1 30 

Skellefteå - - - 3 3 - 3 

SUMMA 31 22 12 6 66 5 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Teckenförklaring till figur 15 och 16 ovan, 

samt 18-20 och 23- 29 nedan. 

* = inkluderar även de antikvariska bedömningarna Ej 

kulturhistorisk lämning, Fornlämningsliknande 

bildning, Förstörd, Undersökt och borttagen samt 

Uppgift om.  
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Registrerade fornminnen i Robertsfors kommun 

Bygdeå socken 

Inom Bygdeå socken registrerades 21 lokaler vid 2018 års kompletteringsutredning, varav en 

tidigare var känd i FMIS. 18 bedöms som fornlämningslokaler (se vidare tabell 5 ovan). 

 

 

Figur 18. Registrerade objekt i och i nära anslutning till tilläggsområdena i Bygdeå socken 2018. För 

teckenförklaring se figur 17 ovan. För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 1. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Av de 18 fornlämningslokalerna har en tydlig förhistorisk karaktär. Den består av en boplats av 

stenålderskaraktär med skörbränd sten och kvartsavslag.  

 

En annan fornlämningslokal, RAÄ Bygdeå 414:1-4, har en något oklar kronologisk tillhörighet 

men kan på goda grunder antas vara förhistorisk. Den var tidigare bedömd i FMIS som fyra 

stensättningar. Tre av dessa ombedömdes nu 2017 till två boplatsvallar i klapper och en hög?, 

vilka bör ha kvar fornlämningsstatus. Den fjärde lämningen bedömdes 2018 som stensättning?, 

med egenskaper som gör att den bör ges status Bevakningsobjekt. Denna lokal ligger utanför 

tilläggsområde L och har nu 2018 fått ny position ca 60 m SV om den position som redovisats i 

FMIS. Den nya positionen gör att lokalen ligger ännu längre från tilläggsområdet än enligt 

FMIS och kommer därmed inte att beröras av planerad järnvägslinje. Arkeologiskt framstår 

denna lokal som mycket ovanlig, troligen unik i landet, om den registrerade högen, på bergs-

höjdens krön, verkligen är en sådan gravhög som den ser ut att vara, och om denna har ett 

kronologiskt samband med intilliggande boplatsvallar i klapper.  

 

De övriga fornlämningslokalerna har klar historisk karaktär som lämningar efter kolning 

kopplad till Robertsfors bruk; 14 kolbottnar och fem husgrunder efter kolarkojor har registrerats 

på 16 lokaler. Tre av lokalerna har både kolbotten och husgrund efter kolarkoja. Vid elva 

kolbottnar saknas tydliga spår efter kolarkoja. Intressant är att två husgrunder efter vad som 

bedöms varit kolarkojor saknar närliggande kolbotten (inom ca 50 meter) och verkar vardera ha 

betjänat några kolbottnar upp till något 100-tal meter i olika riktningar från kojan. 

 

De två lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har samtliga sentida karaktär (men kan i 

vissa fall härröra från tiden före 1850); en tjärdal (”kemisk industri”) och en 145 m lång 

gränsmarkering i en fastighetsgräns (”gränsmärke”). 
 

Sammanfattningsvis har framför allt förväntade lämningar från historisk tid registrerats, 

främst från 1700- och 1800-talen. Den registrerade boplatsen av stenålderskaraktär har en 

position nedanför bergshöjden med RAÄ Bygdeå 141:1-4, vilket är ett intressant rumsligt 

förhållande.  
 

Inom tilläggsområde M registrerades inga fornminnen. 
 

 

Nysätra socken 

Inom Nysätra socken registrerades fyra lokaler vid 2018 års kompletteringsutredning. Ingen 

av dessa var tidigare känd i FMIS. Lokalerna bedöms som Övriga kulturhistoriska lämningar 

(se vidare tabell 5 ovan). Inom område J utfördes inga fältarbeten 2018 (utfördes 2017).  

 
Tre av de övriga kulturhistoriska lämningar bedöms som delar av Gamla Kustlandsvägen, varav 

en även har en anslutande väg till kvarnplatser. Dessa kan ha anlagts vid tiden före år 1850, men 

de är byggda som vägbankar med i princip samma teknik som används än i dag. Det innebär att 

rekvisitet ”äldre tiders bruk” i KML knappast är uppfyllt.   

 

Den fjärde övriga kulturhistoriska lämningen utgörs av ett dikessystem som bedöms ha 

samband med den Gamla Kustlandsvägen eller (mer troligt) den Nya Kustlandsvägen som 

byggdes för biltrafik intill och delvis på Gamla Kustlandsvägen. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Gamla Kustlandsvägen har ett speciellt kultur-

historiskt värde oavsett tillkomstår. Önskvärt är därför att formulera riktlinjer för hur bevarade 

sträckor bör hanteras vid exploatering, även om de inte har fornlämningsstatus. 
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Figur 19. Registrerade objekt i och i 

nära anslutning till tilläggområdena i 

Nysätra socken 2018. För tecken-

förklaring se figur 17 ovan. För mer 

detaljerade kartor med objekt-ID 

hänvisas till Bilaga 2. 

Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kart-bearbetning: Lena 

Berg Nilsson 2018. 

 

 

Registrerade fornminnen i Skellefteå kommun 

Lövångers socken 

Inom Lövångers socken registrerades 13 lokaler vid 2018 års kompletteringsutredning, varav 

tre tidigare var kända i FMIS. En av dessa bedöms som fornlämningslokal och tio som övriga 

kulturhistoriska lämningar (se vidare tabell 5 ovan). 

 
Fornlämningslokalen var i FMIS registrerad som två fäbodlokaler, varav den ena efter bostads-

hus och den andra efter en intilliggande ladugård. Vid kompletteringsutredningen 2018 slogs 

dessa samman till en lokal, som med ledning av intilliggande fossil åker och röjningsrösen i 

första hand har torpkaraktär. Den intensiva stenröjning som förekommit för en åkeryta med 

storlek som är karaktäristisk för ett torp har knappast förekommit vid en säsongsmässigt använd 

fäbod. Stenröjningen hade uppmärksammats i Skog & Historia som två ”rösen”. I nära 

anslutning till denna plats kunde även en tjärdal och ett mindre stenbrott registreras 2018, 

företeelser som i första hand inte är karaktäristiska för fäbodar. Eftersom det verkar finnas en 

tradition i bygden att platsen använts som fäbod kan det dock inte uteslutas att platsen i olika 

tidsskeden ändrat funktion mellan torp och fäbod. 
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Fornlämningslokalen med bebyggelselämningarna, benämnd ”Ulfhjelm”, ligger i nära 

anslutning till Gärdefäbodarna som bedömdes vid 2017 års utredning. Enligt historiska kartor 

fanns ytterligare en plats för Gärdefäbodarna, som i 2018 års kompletteringsutredning 

bedömdes som borttagen vid vägbygge (i objekttabellen redovisad som ”Uppgift om”). 

 

Lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningarna har samtliga sentida karaktär (men kan i 

vissa fall härröra från tiden före 1850). De består av fyra tjärdalar (”kemisk industri”), en 

kolbotten, ett stenbrott, två fossila åkrar, ett torpställe (”lägenhetsbebyggelse”) och en grop, 

som kan ha varit ett källarutrymme som byggts i ett röjningsröse. 
 

 

 

Figur 20. Registrerade objekt i och i nära anslutning till tilläggsområdena i Lövångers socken 2018. För 

teckenförklaring se figur 17 ovan. Objektsymbolerna överlappar varandra i denna kartskala så alla objekt inte 

syns. För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 3. Underlagskarta: Terrängkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Sammanfattningsvis grupperar sig nyregistrerade fornminnen inom tilläggsområdena i Löv-

ångers socken i två miljöer/områden; ett område med Gärdefäbodarna, där husgrunder, tjär-

dalar, fossila åkrar och ett stenbrott registrerades, och ett annat med anknytning till Ersnäs, 

där en kolbotten och en tjärdal registrerades. Området med Gärdefäbodarna beskrivs närmare 

i figur 21 med tillhörande figurtext nedan. Här övertvärar aktuellt förslag till järnvägslinje 

denna miljö på en hög järnvägsbank. 

 

Inom områdena A, C och D nyregistrerades inga fornminnen. 

 

   

Figur 21a t v och 21b t h. Gärdefäbodarna enligt den ekonomiska kartan består av två samfälligheter, som på 

laga skifteskartan preciseras med stugor m.m. Det större området med fäbodar består på laga skifteskartan av 

två delar, ”Gärde bys fäbodplatser” och ”Gärde bys fäbogärde”. Gärdet är indelat i fyra parceller, som är 

åkrar vid laga skiftet vid sidan av tre byggnader. Även det mindre området har en åker, vid sidan av två 

byggnader. 

 

Vid den arkeologiska utredningen 2017 var åkrarna i det större området välbevarade. De var begränsade av 

diken/fåror och har ett sentida utseende. Troligen är de sent upptagna på mark som innan varit äng. Fler 

husgrunder än efter de karterade på laga skifteskartan registrerades.  

 

Det mindre området registrerades vid 2018 års kompletteringsutredning som uppgift om fäbod. Stugorna låg där 

landsvägen senare byggdes, och åkern har i terrängen oklar karaktär. 

 

Mellan de två samfälligheterna till Gärde by, på Hökmarks ägor, registrerades två tjärdalar och en fossil åker 

vid 2018 års kompletteringsutredning. På Hökmarks ägor utmed brukningsvägen som går in från Gärde-

fäbodarna mot SV registrerades torpmiljön ”Ulfhjelm” (som också kan ha varit fäbod). Denna är inte med på 

den ekonomiska kartan eller på laga skifteskartan. Vid Ulfhjelm nyregistrerades en tjärdal, ett stenbrott och 

fossil åker vid 2018 års kompletteringsutredning. Bebyggelseutvecklingen i denna miljö med fäbodar i 

kombination med lämningar efter odling, tjärframställning och stenhuggning är komplex och vore av intresse att 

studera närmare.  

 

Rikets allmänna kartverks arkiv: J133-22L2b60. Ekonomiska kartan Paradiset från 1958. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192. Laga skifte 1871. Hökmarks by. 
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Bureå socken 

Inom Bygdeå socken registrerades 30 lokaler vid 2018 års kompletteringsutredning, varav en 

tidigare var känd i FMIS. Av dessa bedöms tolv som fornlämningslokaler och tolv som 

Bevakningsobjekt (se vidare tabell 5 ovan). 
 

Av fornlämningslokalerna har tio tydlig förhistorisk karaktär. Dessa består av ett tidigare 

registrerat grav- och boplatsområde med tre stensättningar och fem kokgropar, åtta ny-

registrerade kokgropslokaler och en nyregistrerad boplats med skörbränd sten. Dessa finns alla 

vid Harrsjöbacken, där tolv bevakningsobjekt också kan vara förhistoriska, alternativt yngre 

(måste undersökas mer för slutlig bedömning av fornlämningsstatus). Ett bevakningsobjekt, en 

möjlig stensättning, ligger nära intill det tidigare registrerade grav- och boplatsområdet, inom 

vilket ytterligare någon forntida grop möjligen kan läggas till. Om bevakningsobjekten vid 

kontrollundersökningar visar sig vara fornlämningar är det mest sannolikt förhistoriska.  
 

Därtill kommer en registrerad boplatsgrop i klapper med oklar kronologisk tillhörighet, men 

som på goda grunder kan antas vara förhistorisk.   
 

En fornlämningslokal har bebyggelselämningar troligen efter ett torp som finns på en laga 

skifteskarta från 1848-52 vid Bergsåker (”lägenhetsbebyggelse”). 
 

De tolv bevakningsobjekten undersöktes inte med provgropar vid kompletteringsutredningen, 

bl.a. för att de i flera fall ligger inom lokalers fornlämningsområden. Ett preliminärt sådant 

fornlämningsområde har angetts av länsstyrelsen som gett Skellefteå museum uppdrag att utföra 

förundersökning och steg 2-utredningar inom valda delar för Norrbotniabanan i Skellefteå 

kommun. Av dessa skäl utfördes inga steg 1-fördjupningar vid kompletteringsutredningen vid 

Harrsjöbacken. 
 

De sex lokalerna med övriga kulturhistoriska lämningar har samtliga sentida karaktär (men kan i 

vissa fall härröra från tiden före 1850); två färdvägar, ett stenbrott, en enstaka husgrund och två 

tjärdalar. Av dessa är en tjärdal belägen i Harrsjöbackenområdet i anslutning till det område 

som 2017 bedömdes ha talrika stubbtäktsgropar.  
 

 

Figur 22. Kokgropar vid Harrsjöbacken inspekteras av Trafikverkets Carin Widmark-Forsberg och Gunnel 

Nilsson. Foto: Lennart Klang 2018-09-10. 
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Sammanfattningsvis framstår tilläggsområdet vid Hedkammen/Harrsjöbacken som mycket 

fornlämningstätt, jfr figur 24. Övriga lämningar i tilläggsområdena i Bureå socken är mer 

utspridda.  
 

Inom områdena F och N nyregistrerades inga fornminnen. 

 

 

 

Figur 23. Registrerade lokaler i Bureå socken i och i nära anslutning till tilläggsområdena 2018. För 

teckenförklaring se figur 17 ovan. För mer detaljerade kartor med objekt-ID hänvisas till Bilaga 4 samt 

detaljkarta över Harrsjöbacken nedan (figur 24). Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur 24. Registrerade objekt i tilläggsområdet vid Harrsjöbacken i Bureå socken. För teckenförklaring se figur 

17 ovan. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 

Skellefteå socken 

Inom Skellefteå socken registrerades tre lokaler vid 2018 års kompletteringsutredning, vilka 

alla bedöms som relativt sentida lämningar efter stenröjning av sådan karaktär att de inte 

behöver tillföras FMIS (se vidare tabell 5 ovan). De har tagits med i utredningen för att inte 

förväxlas med gravrösen och för att de illustrerar den tidigare jordbruksverksamhet som 

kännetecknar det relativt flacka landskapet mellan Södra Innervik och Södra Tuvan. 

 

 

Figur 25. Registrerade lokaler 

i Skellefteå socken i och i nära 

anslutning till tilläggs-

områdena 2018. För tecken-

förklaring se figur 17 ovan. 

För mer detaljerade kartor 

med objekt-ID hänvisas till 

Bilaga 5. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg 

Nilsson 2018. 
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Områden för vidare utredning (steg 2) 

I tilläggsområdena har områden för steg 2 delats in i fyra redovisningsnivåer; 1) större 

områden med boplatsindikationer, 2) lokaler med påtagligt förhöjd risk, 3) lokaler med 

förhöjd risk och 4) lokaler med låg risk för dolda fornlämningar. Av dessa nivåer redovisas 

2), 3) och 4) i objekttabellerna. 
 

Fyra större områden med boplatsindikationer i nivå 1 avser till ytan så stora områden, att 

de inte redovisas i objekttabeller. De har delvis gynnsam topografi och jordart för för-

historiska boplatser och har ett flertal lokaler i objekttabellerna. Tre av nivå 1-områdena 

redovisades vid 2017 års utredning (C, D och G – se figur 27 och 28 nedan), och ytterligare 

ett nivå 1-område tillfördes vid kompletteringsutredningen 2018 (H – se figur 29 nedan).  
 

Dessa större områden bör studerads särskilt i samband med fortsatta fältarbeten för 

Norrbotniabanan. Områdena är ungefärligt och schematiskt angivna. De innehåller en mosaik 

av både bra boplatslägen och sådana lägen som inte uppfattas som bra boplatslägen. Inom 

dessa större områden bör man i ett första steg överväga markkemi inom ett urval marker som 

direkt berörs av exploatering, och därefter överväga schaktning på utvalda platser med 

ledning av markkemins resultat. 
 

Nivå 2) lokaler med påtaglig förhöjd risk, nivå 3) lokaler med förhöjd risk, och nivå 4) 

lokaler med låg risk redovisas i objekttabellerna. För dessa är avsikten att överväga 

schaktning och provgropar, vilket kan göras med varierad ambitionsnivå utifrån risk-

bedömningen. Lokaler med låg risk som tillförts vid kompletteringsutredningen 2018 har 

undersökts särskilt och bedöms som troligen tillräckligt utredda för att kunna utgå i steg 2. 

Lokalerna kvarstår i objekttabellerna för att länsstyrelsen kan göra en annan bedömning och 

för att motiveringar där anges till varför de kan föreslås avföras och inte prioriteras i en 

fortsatt utredning i steg 2.   
 

En ytterligare viktig utgångspunkt för urvalet steg 2-lokaler var att i första hand redovisa 

sådana i marker som helt saknar förhistoriska boplatslämningar som t.ex. kokgropar. Marker 

ca 50-100 m från kända sådana fornlämningar redovisas alltså i regel inte som steg 2-områden 

trots att dessa marker mycket väl kan ha dolda boplatsytor. Dessa bör istället i första hand 

eftersökas vid arkeologiska förundersökningar eller i samband med fördjupningsstudier i steg 

2 för registrerade objekt. Detta gäller särskilt fornlämningssituationen i Harrsjöbacken-

området i det större området G (jfr figur 24 och figur 28), som behöver särskilda uppdrags-

arkeologiska överväganden. Någon exakt meterangivelse av avståndet från konstaterad forn-

lämning till förundersökningsområdens preliminära gränser har inte lagts fast vid utredningen. 

I stället har topografin fått avgöra från fall till fall. 

 
Tabell 6. Sammanfattning av utredningsresultatet 2018 vad gäller områden för vidare  

utredning (steg 2-lokaler). 

Steg 2-områden 

 Påtagligt 

förhöjd risk 

Förhöjd 

risk 

Låg 

risk 
S:a 

Bygdeå - - 1 1 

Nysätra - - 1 1 

Lövånger - - - - 

Bureå 1 1 - 2 

Skellefteå - - - - 

SUMMA 1 1 2 4 
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Figur 26. Lokaler som övervägts för vidare utredning (steg 2), registrerade 2017 och 2018 i och i nära 

anslutning till tilläggsområdena 2018. För teckenförklaring se figur 17 ovan. Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Områden för vidare utredning (steg 2) i Robertsfors kommun 

I Bygdeå socken berörs två större områden (C och D, se figur 27) som pekades ut vid 2017 års 

utredning. 
 

Inom områdena C och D förekommer boplatsgropar i klapper på moränhöjder, vilka bör vara 

indikationer på att någon boplats med fyndmaterial finns någonstans nedanför eller intill dessa 

gropar. På platser med till synes gynnsamma boplatslägen förekommer markberedning som ger 

mycket goda möjligheter att upptäcka skörbränd sten och andra fynd, men ingenstans har 

tydliga sådana indikationer gått att få fram i dessa områden. Vid kompletteringsutredningen 

2018 gjordes en förnyad kontroll av marker som berörs av då aktuellt linjeförslag, varvid en 

lokal valdes ut som möjligt steg 2-objekt. Efter genomförd provgropsgrävning och sållning av 

uppgrävt material har denna bedömts som en lågrisklokal (lokalen LK 2018:66 i Bilaga 1). 

Härmed avses att potentialen att gräva fram artefakter och anläggningar bedöms som mycket 

låg. Enstaka lösfynd skulle kunna finnas i och med att det kan vara sannolikt att människor kan 

ha varit på platsen i ett tidsskede då närliggande anläggningar i klapper användes. Den 

undersökta lokalen är markberedd med goda besiktningsmöjligheter i markberedningsfårorna. 

  

I Nysätra socken har ytterligare en lokal bedömts ha låg risk efter provgropsgrävning och 

sållning av uppgrävt material (se figur 26 – lokalen LK2018:57, och Bilaga 2).  

 

 

Figur 27. Område C och D med en nyregistrerad boplatsindikation 2018. Förutom större områden med gynnsam 

topografi och ställvis sandig mark (markerade med röd skraffering) redovisas även övriga objekt som 

registrerades i och nära 2018 års kompletteringsområde vid utredningarna 2017 och 2018, se teckenförklaring 

figur 17 ovan. Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Områden för vidare utredning (steg 2) i Skellefteå kommun 

I Skellefteå kommun är ett större nivå 1-område med boplatslämningar och gravar känt sedan 

tidigare i området Hedkammen/Harrsjöbacken (område G, se figur 28). Detta redovisades vid 

2017 års utredning och berör även 2018 års kompletteringsutredning. Vid 2018 års 

kompletteringsutredning tillfördes ytterligare ett större område vid Bergsåker (figur 29). 

 
Nivå 1-område G är till stor del ett arkeologiskt problemområde, inom vilket det är svårt att med 

säkerhet identifiera boplatsytor vid sidan om ett stort antal registrerade fornlämningar (gravar 

och kokgropar). I denna kompletteringsutredning bedöms en lokal ha påtagligt förhöjd risk för 

dolda fornlämningar i detta område. Denna ligger inom ett beslutat förundersökningsområde. 

Platsen hade därför inte behövt särredovisas i denna rapport men har tagits med för att diffusa 

gropar förekommer som alternativt hade kunnat redovisas som Bevakningsobjekt. I övrig 

förekommer inom område G i anslutning till fornlämningar och bevakningsobjekt ett antal 

markytor som också bör undersökas i anslutning till fortsatta steg 2-undersökningar och/eller 

förundersökningar.   

 

Det större området vid Bergsåker (figur 29) har jordartsmässiga och topografiska förutsättningar 

för förhistoriska boplatsaktiviteter med möjlig anknytning till närbelägna Rösbacken. I detta 

område förekommer fem lokaler som redovisas i objekttabellen, däribland en steg 2-lokal som 

bedöms ha något mer gynnsamma topografiska förutsättningar än i det övriga större området. 

Inga indikationer har kunnat ses i bl.a. åkerkanter och potatisland, men här återstår att fråga 

markägaren om iakttagelser och, om exploatering berör, förslagsvis inleda med markkemi inom 

det större området. Som linjen veterligen planeras förefaller det möjligt att begränsa vidare 

uppdragsarkeologiska insatser till marker utanför den utpekade steg 2-lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figur 28 t.v. och 29 t.h. Område G respektive H (markerade med röd skraffering) med boplatsindikationer, se i 

övrigt teckenförklaring figur 17 ovan. I områdena förekommer fornlämningar med omgivningar som bör 

undersökas vidare vid förundersökningar och/eller i ett utredningssteg 2. Underlagskarta: Fastighetskartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Tolkning 
Frågeställningarna nedan har belysts i rapporten efter 2017 års fältarbete. I det följande görs 

några kompletterande reflexioner.   

 

 

Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda, långvariga 

eller kortvariga? 

Huvudintrycket från 2017 års fältarbete, att kortvariga och extensivt nyttjade boplatser före-

kommer i begränsad omfattning i aktuell korridor, kvarstår efter 2018 års kompletterings-

utredningar. Harrsjöbackenområdet är ett undantag från huvudintrycket som förstärkts av 

utredningsresultatet från 2018. Vid den utförda kompletteringsutredningen har kokgropar 

nyregistrerats som tyder på återkommande aktiviteter under flera hundra år, så som tidigare 

även konstaterats vid undersökningar längre österut i Harrsjöbackenområdet. Hur det gick till 

mer i detalj kan troligen utrönas genom fortsatta arkeologiska undersökningar. Föreliggande 

utredningsresultat ger några utgångspunkter i att både karaktäristiska runda kokgropar för 

tidsskedet yngre bronsålder/äldre järnålder och även minst en rektangulär kokgrop av sådan 

karaktär att den bör höra till den yngre järnåldern har identifierats, och att en boplats med 

identifierad skörbränd sten ligger mellan den rektangulära och några av de runda kok-

groparna. Med stor sannolikhet finns fler boplatser med skörbränd sten att upptäcka vid 

grävning i marken. En tidigare komplex förhistoria vid Harrsjöbacken har verifierats och 

utvidgats rumsligt vid kompletteringsutredningen.  

  

I övrigt bör en intressant iakttagelse om boplatser i Bygdeå socken lyftas fram. Vid 2017 års 

utredning registrerades en boplats i markberedningsspår (R91 i objekttabellen för Bygdeå 

socken), och ytterligare en liknande identifierades i 2018 års kompletteringsområde ganska 

nära (R313 i objekttabellen). Båda dessa boplatser förefaller bestå av endast fåtaliga synliga 

skörbrända stenar inom en begränsad yta. Det intressanta är att de ligger nedanför varsina 

lokaler med boplatsvallar i klapper (RAÄ Bygdeå 414:1-4 och RAÄ Bygdeå 415:1). En 

liknande fornlämningssituation är sedan tidigare dokumenterad nära Slyberget 2 km norrut, 

där boplatsvallar i klapper (RAÄ Bygdeå 213:1-2, 214:1) finns något ovanför en identifierad 

boplats med skörbränd sten (RAÄ Bygdeå 391:1), med två närliggande fyndplatser för en 

eller två håleggade, tjocknackiga flintyxor från yngre stenålder (RAÄ Bygdeå 208:1 och 

215:1). Det är frestande att se ett samband mellan dessa boplatser och de närliggande 

boplatsvallarna med likartad, mycket välbyggd karaktär. 

   

 

Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan 

nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär? 

Vid kompletteringsutredningen 2018 kan iakttagelser gjorda på lokalen RAÄ Bygdeå 414:1-4  

möjligen leda till en förändring av kunskapsläget för förhistoriska gravar i åtminstone övre 

Norrland, men där behövs en vetenskapligt inriktad undersökning innan slutsatser kan dras. 

Det som där ser ut som en gravhög på bergets krön saknar kända motsvarigheter, i synnerhet 

som att välbyggda boplatsvallar i klapper finns på samma lokal. Frågan om vad s.k. boplats-

vallar i klapper av den speciella karaktär som finns där (och på andra platser i övre Norrland) 

egentligen är, bör vara en huvudfråga för arkeologiska insatser tillsammans med frågan om 

det som ser ut som en gravhög intill verkligen är en sådan, eller om den har någon annan 

funktion som arkeologiskt i nuläget är oklar. Denna intressanta lokal ligger utanför aktuell 

linje och förefaller inte beröras av byggandet av Norrbotniabanan. Den bör absolut inte grävas 

bort utan bör bevaras efter önskvärda vetenskapligt motiverade delundersökningar. 
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Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för 

redskap och andra aktiviteter i utredningsområdet? 

Inga särskilda kunskapstillskott om förhistorisk markanvändning blev följden av 

kompletteringsutredningen 2018, utom möjligen att Robertsforsområdet i ett riksperspektiv 

framstår än mer påtagligt än tidigare som särskilt lämpligt och intressant att studera veten-

skapligt när det gäller boplatsgropar och boplatsvallar i klapper (se ovan om förhistoriska 

boplatser och förhistoriska gravar).  

  

 

Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i utredningsområdet? 

Inga särskilda kunskapstillskott om samiska platser blev följden av kompletteringsutredningen 

2018.   

 

 

Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet? 

Inga särskilda kunskapstillskott om jordbruksrelaterade strukturer blev följden av 

kompletteringsutredningen 2018. 

 

 

Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om? 

En ny iakttagelse vid kompletteringsutredningen 2018 i kolningsskogarna kring Robertfors är 

att kolarkojor kan identifieras på platser som saknar kolbottnar. Tolkningen här blir att en 

centralt belägen kolarkoja betjänade några kolmilor inom några få hundra meter runt om. Detta 

kan förklara varför ett stort antal kolbottnar saknar intilliggande synliga lämningar efter kolar-

kojor. Här kan man tänka sig alternativa arbetssätt vid kolningen, t.ex. att två kolare bodde i 

kojan växelvis i skiftgång så att den ena sov i kojan och den andra vaktade en mila utan att en 

särskild koja byggdes intill milan, och att man flyttade arbetet till en ny mila när man var klar 

vid den som man arbetade med dessförinnan.  

 

 

Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen och 

andra färdvägar i utredningsområdet? 

De nyregistrerade kortare sträckorna efter den helt övergivna Gamla Kustlandsvägen i Nysätra 

socken kan antas ha särskilt pedagogiskt värde av att de kan studeras parallellt med en nyare 

sträckning av samma väg. De kortare registrerade sträckorna i kompletteringsutredningen 

fortsätter i delvis övergivna sträckningar som kan ses på terrängskuggningskartor. Här behövs 

en strategi för hur historiska vägar bör hantera, oavsett om de bör ges fornlämningsstatus eller 

inte. En tanke kan vara att de bör återanvändas i viss utsträckning, som gång- och cykelvägar 

eller på annat sätt. 

 

 

Utvärdering 
Kompletteringsutredningen 2018 har genomförts som planerat i alla delar (förberedelser, fält-

arbete, rapportering). Ytterligare insatser som efter hand bedömts behövliga har genomförts 

enligt överenskommelser med Trafikverket och även redovisats vid uppföljningar i samband 
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med fältarbetet. Erfarenheterna från 2017 års utredning bidrog starkt till att inga speciella nya 

problem med genomförandet uppstod. 

 

Med den valda täckningsgraden för fältarbetet i skogsmark kan det liksom vid 2017 års 

utredning inte uteslutas att oregistrerade fornlämningar förekommer i marker som har 

kontrollerats men inte sondats eller undersökts okulärt tillräckligt. Den slutsats som rimligen 

kan dras av detta är att rekognosceringen, trots att luckor i redovisningen kan finnas, ledde till 

ett resultat som väl motsvarar uppdragets intentioner och utgör det underlag som efterfrågats 

för den fortsatta antikvariska hanteringen.  

 

Den enda mindre avvikelsen från arbetsgången jämfört med 2017 års utredning var att några 

objekt i Harrsjöbacken inte utreddes inom ramen för en fördjupad steg 1-insats med hjälp av 

mindre provgropar. Orsaken till det var att Skellefteå museum hade uppdraget att genomföra en 

förundersökning som även innefattade markkemi och eventuellt en fortsatt steg 2-utredning. De 

fördjupade insatser som avses och behövs för en tillförlitlig fornminnesstatusbedömning kan 

antingen göras i steg 1, steg 2 eller vid förundersökning, och vid 2018 års kompletterings-

utredning framstod det i den uppdragsarkeologiska situationen som minst risk för onödigt 

dubbelarbete om behövliga provgrävningar genomfördes vid museets fältarbeten i stället för i 

steg 1. 

 

 

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder 
Den nu utförda arkeologiska utredningens steg 1 bedöms ge en god bild av den faktiska forn-

minnesstrukturen i utredningsområdet. Det kan inte uteslutas att fornminnen som inte var 

tillräckligt synliga vid utredningstillfället har blivit oregistrerade. Det kan aldrig uteslutas att 

fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer syns på marken. 

Om platser med oregistrerade fornminnen eller fornfynd påträffas ska Länsstyrelsen Väster-

botten kontaktas för besked om hur man går vidare. Det blir också aktuellt med fortsatt steg 1-

utredning om det tillkommer marker som är aktuella för exploatering utanför utrednings-

området 2017 och tilläggsområdena 2018.   

 

Utredningens steg 2 återstår och därefter blir för- och slutundersökningar aktuella där forn-

lämningar berörs av planerad exploatering. 

 

I den fortsatta planeringen är det också viktigt att kontakta länsstyrelsen om hur de 

registrerade övriga kulturhistoriska lämningarna ska hanteras. Dessa har i regel ett kultur-

historisk värde som kan tillvaratas även om fornlämningsstatus inte gäller generellt. För dessa 

objekt finns också en möjlighet för länsstyrelsen att selektivt fornlämningsförklara särskilt 

intressanta sådana lokaler. 
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Förkortningar 
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet 

FMIS Fornminnesinformationssystem (Riksantikvarieämbetets digitala 

fornminnesregister)   

KML Kulturmiljölagen   

Kn Kommun 

KRFS Kulturrådets författningssamling 

MAL Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet. 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

SGU Sveriges geologiska undersökning 

SHM Statens historiska museer 

S&H Skog & Historia 

sn Socken 

ÄTA Ändrings- och tilläggsarbete 

 

 

I objekttabellerna (bilaga 1-5) används följande initialer för arkeologer som registrerat och 

granskat de redovisade lokalerna 2017 respektive 2018: 

 

AE Anders Edvinsson (2018) 

EH Elise Hovanta (2017) 

GF Gerhard Flink (2017) 

IN Ingela Norlin (2017) 

LBN Lena Berg Nilsson (2017) 

LK Lennart Klang (2017 och 2018) 

NG Niklas Groop (2017 och 2018) 

ON Ola Nilsson (2017) 

SJ Sune Jönsson (2017 och 2018) 
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Kartor (http://www.lantmateriet.se) 

Samtliga tillgängliga historiska kartor på lantmäteriets webbsida som bedömts ha betydelse 

för utredningen har studerats (ekonomiska kartor, generalstabskartor, avvittringskartor, laga 

skifteskartor, storskifteskartor och geometriska kartor). Kartor som har specifika upplysningar 

om fornminnen i utredningsområdet förtecknas i denna rapports objekttabeller (Bilagor 1-5). 

 

 

https://apps.sgu.se/kartvisare/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletterande arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av 
Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, 2018. 

Trafikverket planerar en ny järnväg, Norrbotniabanan, och därför har konsult-

gruppen Landskapsarkeologerna med stöd av Stigfinnaren Arkeologi och 

kulturhistoria AB under 2018 utfört en kompletterande arkeologisk utredning, 

steg 1, mellan Bygdeå och Skellefteå i Västerbottens län. Före utredningen var 

fem lokaler kända i FMIS. Vid utredningen har sammanlagt 71 lokaler 

registrerats. 31 fornlämningslokaler och fyra särskilt utvärderade lokaler för 

överväganden om fortsatta steg 2-fördjupningar redovisas. I övrigt redovisas 

övriga kulturhistoriska lämningar, bevakningsobjekt m.m. Resultatet har stora 

likheter med resultatet från den utförda arkeologiska utredningen 2017 för 

samma projekt. En variation i fornminnestyper från olika tider redovisas, 

däribland boplatser med skärvstensförekomster, kokgropar, boplatsgropar, 

boplatsvallar i klapper, torplämningar, fäbodplatser, tjärdalar, färdvägar, 

kolbottnar och lämningar efter kolarkojor. 
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Rapport 2018:4 

 

 

 

Bilaga 1. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bygdeå 

socken, Robertsfors kommun, 2018. 
 

Tabell I har även med fornminnen som registrerades 2017 inom eller i mycket nära 

anslutning till 2018 års tilläggsområden. 

 

Tabell I. Registrerade fornminnen i Bygdeå socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ Bygdeå 
228:1 

 
Kemisk industri 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Tjärdal, rund, 
4 m i diam. Bestående av en grop, 1,5 m i diameter, 0,3 m dj, 
omgiven av en vall. 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. 
Avtappningsränna i VNV 2 m l (VNV-OSO) 0,5 m br och 0,3 m 
dj. Beväxt med 1 gran och 1 gammal stubbe. 
 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 4 m i diameter, i VNV bestående 
av avtappningsränna, 1,5 m lång (VNV-OSO), 0,7 m bred och 
0,1 m djup och en grop, ca 1 m i diameter och 0,3 m djup för 
tjärtunna. Avtappningsrännan omges i N-Ö-S av en vall, 1-1,5 
m bred och 0,3-0,5 m hög.   
Tjärdalen omges av en täktränna, 0,3-1 m bred och 0,1-0,2 m 
djup. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark nedanför liten 
moränrygg. Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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RAÄ  
Bygdeå 414:1 

 
Hög? 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund 6 m i diam och 0,3-0,9 m h. I mitten en grop, 0,9 
m i diam och 0,3 m dj. Övertorvad, beväxt med mossa, blåbär 
och lingon samt 3 stubbar. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Hög?, rund, 5,5 m i diameter och 0,7 m hög. I 
ytan talrika stenar, 0,15-0,2 m stora. I mitten en sentida grop, 
0,6 m i diameter och 0,3 m djup, med branta kanter.   
 
Antikvarisk kommentar: Mycket svårbedömt och märkligt 
objekt. Form och välvning tyder på fornlämning, men ytan och 
synlig fyllning har mer naturbildningskaraktär. Dock förefaller 
det osannolikt att en naturbildning med denna form och 
välvning kan ha uppstått på detta krönparti av bergshöjd. 
Veterligen saknas kända referensobjekt med denna karaktär i 
det forna kustlandet i Västerbottens län. 
 
Terräng: Krön av bergshöjd med hällmark, klappersten och 
mycket tunna moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ  
Bygdeå 414:2 

 
Stensättning? 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund, 4 m i diam och 0,1-0,2 m h. I mitten en grop, 
rund, 1 m i diam och 0,15 m dj. Övertorvad, beväxt med 
lingon, kråkbär och blåbär samt 2 stubbar. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning?, rund, 4-5 m i diameter och 0,2 m 
hög. Fyllning av  0,15-0,2 m stora stenar. I mitten en grop, 1 m 
i diameter och 0,15 m djup.  
 
Antikvarisk kommentar: Mycket svårbedömt och märkligt 
objekt. Form och morfologi tyder på fornlämning, men det kan 
inte helt uteslutas att morfologin är ett resultat av gropen i 
mitten. 
 
Orientering: 3 m V om RAÄ Bygdeå 414:1. 
 
Terräng: Krönparti av bergshöjd med berghällar, klappersten 
och mycket tunna moränavlagringar. Skogsmark (barr). 

 

 
Bevakningsobjekt 
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Foto mot V: Sune Jönsson 2018. 
 

 
RAÄ Bygdeå 
414:3 

 
Boplatsvall 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund, 7 m i diam och 0,1-0,4 m h av 0,15-0,70 m st 
stenar. I mitten en grop, 2,4-1,7 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m dj. 
Stensättningen är delvis övermossad. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, oval, 7x6 m (NO-SV).  
Vallen, 2-2,5 m bred och 0,15-0,3 m hög, omger ett utrymme, 
2,5x2 m (NO-SV) och 0,2 m djupt. Bottenplanet är 1,5x0,8 m 
(NNO-SSV), möjligen skadat sekundärt och ursprungligen ca 
2x1 m (NO-SV). Konvexa kortsidor och konkava långsidor. 
Stenarna är rundade, 0,1-0,35 m stora. 
 
Orientering: 4 m NNV om RAÄ Bygdeå 414:2. 
 
Terräng: NNV-sluttning nära krön av bergshöjd med 
klappersten, mycket tunna moränavlagringar och hällmark. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Bygdeå 
414:4 

 
Boplatsvall 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning 
stenfylld, oval 7x4 m (Ö-V) och 0,1-0,3 m h av 0,2-0,4 m st 
stenar. I mitten en grop 3x1 m (Ö-V) och 0,4 m dj. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, oval, 9x6 m (NO-SV). 
Vallen, 2-3,5 m bred och 0,2-0,3 m hög, omger ett ovalt 
utrymme, 2,5x2 m (NO-SV) och 0,5 m djupt. Bottenplanet är 
1x0,3 m (NO-SV). Stenarna är 0,1-0,4 m stora. 
 
Orientering: 2 m NO om RAÄ Bygdeå 414:3. 
 

 
Fornlämning 
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Terräng: NNV-sluttning nära krön av bergshöjd med 
klappersten, mycket tunna moränavlagringar och berghällar. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 
 

 
RAÄ Bygdeå 
415:1 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS:  
1)Stensättning, stenfylld, oval, 7x5 m (N-S) och 0,4 m h av 0,1-
0,4 m st stenar. I mitten en grop, 3x2 m (N-S) och 0,2 m dj. 
Tangeras i SÖ av ett block, 2x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h. 
I N delen är stensättningen något skadad av traktorväg (Ö-V). 
Beväxt med enstaka björksly. 
Omedelbart SSV om 1 är: 
2)Stensättning, stenfylld, närmast rund, 4 m i diam och 0,2 m h 
av 0,1§-0,3 m st stenar. I mitten grop med oregelbunden form, 
2x1 m (VNV-ÖSÖ). 
Kommentar: 1:s SSV del och 2:s NNÖ-del sammanfaller med 
varandra. Möjligen kan det vara en enda anläggning. 
1 och 2 markeras med en gemensam punkt på kartan (var så i 
anmälan). 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med en boplatsvall och en boplatsgrop, 
bägge av klapperkaraktär, 15x10 m (NNO-SSV). 
 
Boplatsvallen, av klapperstenar, är oval, 8x6 m (N-S). Vallen, 
2-2,5 m bred och intill 0,4 m hög, omger en oval yta, 4x2 m (N-
S). Bottenplanet är 2x1,5 m (N-S). Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora, med i vallen i S ett block, 3 m stort och 0,5 m högt. 
Något konvexa kortsidor och konkava långsidor.  
 
Boplatsgropen, omedelbart SSV om boplatsvallen, av 
klapperstenar, är närmast oval, 2x1 m (NNV-SSO) och 0,2 m 
djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m 
bred och 0,2 m hög, varav delen i NNO överlagras av 
boplatsvallen. Stenarna är 0,1-0,4 m stora, några är 
nedrasade i gropen. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen byggda i litet 
klapperstensfält med samma utsträckning som 
fornlämningarna. 
 
Terräng: Ö-sluttande häll- och moränmark. Skogsmark (gles 
tallskog). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R78 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:140 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 runda kolbottnar efter resmilor, 
20 m i diameter, varav en mindre är anlagt på en större. 
 
Den större kolbottnen är 17 m i diameter och 0,4 m hög.  
Den omges av stybbränna/stybbgropar, 1-1,5 m breda och 
0,2-0,5 m djupa.   
 
Den mindre kolbottnen, centralt belägen på den större, är 8 m i 
diameter och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 3 m i diameter 
och 0,2 m m djupt. Runt om en stybbränna, 1-2 m bred och 0,1 
m djup. 
 
Den mindre kolbottnen omges av sex högstubbar, belägna på 
den större kolbottnen. En högstubbe står utanför den större 
kolbottnen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningsplatsen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Avverkad skogsmark. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R91 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:112 

 
Boplats 

 

Granskning 2017-06-15 (LK) och 2017-08-18 (EH och 
NG): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplats, oklar begränsning. Inom ca 10 m i 
diameter påträffas måttligt med skörbrända stenar i 
markberedningsspår och brända ben vid sållning efter 
provgropsgrävning.    
  
Terräng: Sandig liten avsats i svagt NO-sluttande mark ner 
mot liten, flack dalgång. Avverkad skogsmark. 
 
Skadebeskrivning: Markberedningsspår fläckvis. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R121 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:29 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Utymme, 4x1 m (NNO-SSV) och 0,2 m djupt, i 
NV under block med överhäng, ca 6 m stort och 2,5 m högt. I 
NO begränsat av ett annat stenblock, 5 m stort och 2,5 m högt, 
och i SO-S-SV begränsat av stenvall, 1 m bred och 0,6 m hög, 
av 0,2-0,4 m stora stenar. Några stenar inrasade i utrymmet.  
 
Terräng: Avsats i SO-sluttande moränmark med berghällar. 
Barrskog. 
  

 
Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R122 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:160 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 5 m i diameter och mindre 
än 0,1 m djupt. Omedelbart utanför kolbottnen ställvis tendens 
till stybbränna, 2 m bred och mindre än 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R123 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:161 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 0,2 m 
djupt.  
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Orientering: 27 m Ö/OSO om R122. 
 
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R125 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:159 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10-11 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 6 m i diameter och 0,1 m 
djupt.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark intill myr. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R128 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:168 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m i diameter och 
0,1 m djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. Vall kring kanten, 
1,5-2 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,3 m stora. 
Övertvärad av skogstraktorspår. 
   
Antikvarisk kommentar: Har dimensioner som gör att 
lämningen alternativt kan klassificeras som boplatsvall.  
 
Terräng: Avsats i NNV-sluttande moränmark nedanför 
berghällar. Tallskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R136 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:169 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 45x35 m (NNO-SSV). I området 
finns även kolstybb som kan indikera ytterligare en kolbotten. 
 
Kolbottnen är rund, ca 12 m i diameter och utan höjd. Till stor 
del förstörd av markberedning. 
 
Kolarkojan, ca 25 m N om kolbottnen, är 3,5x3,5 m (N-S). Den 
består av ett utrymme, 2x1,5 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1-1,5 m bred och 0,2 m hög, med i Ö/OSO möjligen en ingång, 
0,7 m bred, och i N ett spisröse, 2x1 m (Ö-V) och 0,6 m m 
högt, av delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar mot ett block, 
2 m stort och 1,5 m högt. Stenar från spisröset är inrasade in i 
utrymmet. Kolarkojan omges ställvis av en ränna, 0,5-1 m bred 
och 0,1 m djup. Rännan saknas i S inom 0,7 meters bredd, där 
en ingång till kojan kan ha funnits  med vallen kring utrymmet 
som tröskel. 
 
Kolstybben, intill 20 m VNV om ovan beskriven kolbotten, kan 
indikera en ytterligare kolbotten eller alternativt att kolbottnen 
varit större än 12 m i diameter och spritts ut av 
markberedningen. Alterrnativt indikerar kolstybb utanför 
kolbottnen en plats där kolet lastats och spillts ut på marken.  
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kollningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Avverkning och markberedning gör kolningsplatsen 
svårbedömd till storlek och innehåll.   
  
Terräng: Svagt SSO-sluttande moränmark. Avverkad 
skogsmark.  
 
Skadebeskrivning: Markberedning på kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Kolbottnen till stor del förstörd av markberedning. Foto mot 
SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Lämningar efter kolarkojan är välbevarade. Foto mot N: 
Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R137 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:170 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-18 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Ojämn yta av täktgropar och markberedning .  
Ställvis omedelbart utanför kolbottnen är en stybbränna 1-2 m 
bred och 0,1 m djup. Ytliga täktgropar förekommer både i och 
utanför kolbottnen. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Avsats i svagt SSO-sluttande moränmark ner mot 
myr. Skogsmark med tallplantor. 
 
Skadebeskrivning: Delvis förstörd av markberedning. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R138 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:171 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 30x20 m (ONO-VSV).   
 
Kolbottnen är rund, 14-15 m i diameter och 0,2 m hög. 
Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,2 m djupt.  
 
Kolarkojan, 7 m ONO om kolbottnen, är 4x3 m (Ö-V). Den 
består av ett utrymme, 1,5x1 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1,5 m bred och 0,2 m hög, med i N en ingång, 1 m bred, och i 
S ett spisröse, 3x1 m (Ö-V) och 0,5 m högt, av delvis 
överväxta stenar, intill 0,6 m stora stenar, mot ett block, 4 m 
stort och 1,7 m högt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
   
Terräng: Avsats i svagt SSV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R147 
 
Internt 
arbetsID: 
LBN2017:11 

 
Gruvområde 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gruvområde, 25x15 m (NO-SV), bestående av 1 
gruvhål och 3 gråbergsvarp. 
 
Gruvhålet, ett vattenfyllt dagbrott, är ca 4 m i diameter och ca 
1 m djupt till vattenytan. 
 
Ett av gråbergsvarpen, omedelbart N om gruvhålet, är utrasat 
och delvis övermossat, med intill 0,5 m stora stenar. 
 
Det andra gråbergsvarpet, 2 m V om gruvhålet,  är 4 m i 
diameter och 1 m högt  av skärviga och vanligtvis 0,2-0,3 m 
stora stenar, varav enstaka har borrhål, ca 3 cm i diameter. 
 
Det tredje gråbergsvarpet, 4 m SV om gruvhålet, är 6 m i 
diameter och 1 m högt av vanligtvis 0,2-0,3 m stora skärviga 
stenar, men även mindre stenar förekommer, liksom block upp  
till 1 m stora. Enstaka stenar har borrhål, ca 3 cm i diameter. I 
Ö en fördjupning, ca 1 m i diameter. 
 
Gruvområdet är omgivet av högstubbar. Området benämnt 
Gruvbrånet på 1958 års ekonomiska karta. 
  
Terräng: N-sluttande häll- och moränmark ner mot myr. Gles 
tallskog. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 6j Jomark, 1958. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R150 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:164 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar efter resmilor och 
lämningar efter kolarkoja, 35x20 m (Ö-V).    
 
Den ena kolbottnen är rund, 15-16 m i diameter och 0,2 m 
hög. I VNV en täktgrop, 4x1 m (N-S/NO-SV) och 0,3 m djup. 
Kolbottnen är ställvis omgiven av stybbränna/-gropar, 1-2 m 
breda och intill 0,2 m djupa. 
 
Den andra kolbottnen, omedelbart Ö om ovan beskriven 
kolbotten, är bevarad inom 12x4 m (N-S). Den har rundad 
ytterbegränsning, är 0,3 m hög och har skålformig yta, 0,2 m 
djup. Den överlagras av den första kolbottnen, vars stybbränna 
finns i den skålformiga ytan. 
 
Kolarkojan, 6 m V om kolbottnen med 15-16 meters diameter, 
är 3x3 m (NO-SV). Den består av ett utrymme, 1x0,7 m (NO-
SV) innanför en jordvall, 1-1,5 m bred och intill 0,2 m hög, av 
delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar, och i SV ett block, 
2x1 m (NV-SO) och 0,8 m högt. Runt om kojan är en ränna 
0,2-1 m bred och 0,1 m djup. 
 
I anslutning till kolarkojan är enstaka täktgropar intill 10x4 m 
och 0,5 m djupa. Täkterna i området kan ha med kolningen att 
göra, men kan alternativt vara yngre.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Svagt ONO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
I förgrunden kolarkojan, bakom den ligger kolbottnen.  
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R152 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:157 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar, 20 m i diameter,  
varav en större efter resmila och en mindre troligen efter 
resmila.   
 
Den större kolbottnen är rund, 17 m i diameter och 0,4 m hög. 
Skålformigt mittparti, 10 m i diameter och 0,2 m djupt. I V i 
kanten en stybbgrop, 4x2 m (N-S) och 0,3 m djup. 
 
Den mindre kolbottnen, på kolbottnen med 17 m i diameter, 
har delvis oklar form. Den är ca 7 m i diameter och 0,3 m hög. 
Ojämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningsplatsen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt SV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R153 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:82 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämnt skålformigt mittparti, 10 m i diameter 
och 0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R300 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:14 
 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
kojgrund, 25x15 m (NO-SV). 
 
Kolbottnen är rund, 10 m i diameter och 0,25 m hög. Gropigt 
inre och med en öppning mot S, 0,6 m bred.  
 
Kojgrunden, 8 m NO om kolbottnen, är 5x3 m (VNV-OSO). 
Avgränsad av svaga jordvallar, intill 0,1 m höga. I OSO är ett 
spisröse 1,3 m i diameter och 0,4 m högt av 0,2-0,6 m stora 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Kolbotten. Foto mot S: Sune Jönsson 2018.  
 

 
Kojgrund. Foto mot NÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R301 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:10 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,25 m hög. Ojämn yta med i kanten tendens till 
avslutande vall, 1-1,5 m bred och intill 0,15 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Plan grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2019. 
 

 
Obj.nr: 
R302 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:13 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
kojgrund, 25x15 m (N-S). 
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,5 m hög. Ojämn yta. 
 
Kojgrunden, 5 m S om kolbottnen, är 4x2,5 m (NO-SV). Den 
består av ett utrymme, 2x1 m (NO-SV), med omgivande vall, 
0,8-1,2 m bred och 0,2 m hög med i NO en ingång, 1 m bred. I 
SV är ett spisröse 1,3 m i diameter och 0,6 m högt av 0,3-0,5 
m stora stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Flack krönparti av grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Kolbotten. Foto mot NNÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Kojgrund. Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning  

 
Obj.nr: 
R303 
 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK):  
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Fornlämning 
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Internt 
arbetsID: 
SJ2018:12 

 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8-9 m i diameter och 0,2 
m djupt, med smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack grusmark med en liten blötmark i SSV. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R304 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:60 
 
 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämn yta. Omges av fyra stybbgropar, 3-7 m 
långa, 1-2 m breda och 0,2-0,5 m djupa. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Avsats i flack NNO-sluttning av sandig moränmark. 
Granskog. 
  

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R305 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018.11 
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 11 m i diameter och 0,3 m hög. 
Koniskt inre, 6 m i diameter och intill 1,5 m djupt. Öppning och 
ränna mot NNO, 5 m lång och 0,8-1,2 m bred.  
 
Orientering: 3 m S om bäck. 
 
Terräng: Svagt N-sluttande sandmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SSV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R306 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:61 
 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
möjlig kojgrund, 25x15 m (NNO-SSV). 
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,5 m hög. Skålformigt 
mittparti, 6 m i diameter och 0,2 m djupt. I S är en täktgrop 6x5 
m (Ö-V) och 0,8 m djup. Kolbottnen är omgiven av tre 
stybbgropar, 4-5 m långa, 1-1,5 m breda och 0,3-0,7 m djupa. 
 
Den möjliga kojgrunden, 7 m NNO om kolbottnen, har oklar 
begränsning. Den består av en övermossad stensamling, 3 m i 
diameter och 0,4 m hög, omgiven av tre täktgropar, 1-2 m 
stora och 0,2-0,4 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Den möjliga kojgrunden är svårbedömd av övermossning och 
oklar begränsning, men bedöms vara anlagd i samband med 
kolningen. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande sandig mark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgropen har grävts sekundärt i 
kolbottnen. 
 

 
Kolbotten. Foto mot SV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Fornlämning 
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Kojgrund? Foto mot VSV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R307 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:15 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och intill 0,4 m hög.  
 
1-5 m utanför kanten i NNO är tre täktgropar 4-8 m stora och 
0,3-0,4 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mindre avsats i krönparti med lätt SO-sluttande 
morän- och grusmark. Skogsmark (tall). 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kanten i NO, 3x1,5 m (NV-SO) 
och 0,3 m djup. 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 
 

 
Obj.nr: 
R308 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:8 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-02 (SJ) och 2018-06-29 (LK: 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,15 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande, flack sandmark. 
Skogsmark (barrträd).  
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 

 
Obj.nr: 
R309 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ208:7 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2018-06-02 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gränsmarkering, 145 m lång (NO-SV), 
bestående av vanligen en dubbel stenrad, 0,3-0,5 m bred, av 
0,15-0,3 m stora stenar. Ibland små ansamlingar av stenar, 
intill 0,3 m höga. Smärre avbrott i markeringen, särskilt i NO. 
 
Antikvarisk kommentar: Ligger i befintlig fastighetsgräns. 
 
Terräng: Rundat kalbergskrön. Skogsmark (barrträd). 
 

 
Foto mot SV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R310 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:16 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila (eller resmila), oklar 
begränsning, ca 10x8 m NNO/NO-SSV/SV) och  0,2 m hög. 
Smågropig yta. Kan möjligen fortsätta ca 4 m mot NO, 
alternativt ligger kol på marken där av annan anledning. 
Omedelbart utanför är tre stybbgropar 0,4-0,6 m i diameter och 
0,2 m djupa. 
 
3 m SO om kolbottnen är en övermossad stensamling 3 m i 
diameter och 0,3 m hög. Möjligen lämningar efter kolarkoja. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack grusmark. Skogsmark (15-20 år gamla tallar). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R311 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:6 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,2 m hög. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack sandmark. Skogsmark (tall, avverkad). 
 
Skadebeskrivning: Kraftigt skadad i Ö halvan vid 
markberedning (harvning). 
 

 
Foto mot NÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R312 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:5 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,4 m hög. Kraftigt urgrävt inre, 0,3-0,5 m djupt, så att 
endast en 1,5-2,5 m bred vall återstår. Omges av högstubbar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack sandmark. Skogsmark (tall, avverkad). 
 
Skadebeskrivning: Mycket kraftigt skadad genom 
täktverksamhet. 

 

 
Fornlämning  
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R313 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:56 
 
  

 
Boplats 

 

Granskning 2018-06-14 (LK, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenåldersboplats, oklar utsträckning. Inom ca 
30x10 m (NO-SV) påträffades vid utredningstillfället 2018 
sparsamt till måttligt med skörbränd  sten och två kvartsavslag 
i markberedningsspår. Kvartsavslagen är ca 4 cm stora.  
 
Utanför angivet område saknar rundade stenar skörbränd 
karaktär. 
 
Orientering: 20 m NNV om kolbottnen SJ2018:5. 
 
Terräng: Sandig avsats i SO-sluttning mellan sankmark i SO 
och bergshöjd i NV. Skogsmark (tallskog, hygge). 
 

 
Foto mot SV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R314 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:4 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Smågropig yta. 
 
Omedelbart V om kolbottnen möjligen spår efter torvtäkt, 5x1,5 
m (NV-SO) och 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mycket svagt SO-sluttande, flack grusmark. 
Skogsmark (15-årig tallplantering). 
 

 
Fornlämning  
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Foto mot NO: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R315 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:62 
 
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila (eller liggmila), oklar form 
och begränsning, ca 8-10 m i diameter eller 8-10 m i sida (N-
S) och 0,3 m hög. Ojämn yta. I Ö skadad av täkt, 6x2 m (N-S) 
och 0,3 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Orientering: 17 m N om skogsbilväg. 
 
Terräng: Flack SSO-sluttning av moränmark. Tallskog. 
  
Skadebeskrivning: Täktgropen förefaller ha grävts sekundärt 
i kolbottnen. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R316 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:9 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-04 (SJ) och 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 9-10 m i diameter och  
0,2 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Orientering: 16 m VSV om fastighetsgräns. 
 
Terräng: Mycket svagt SV-sluttande grusmark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R317 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:63 
 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter kolarkoja (och/eller 
avverkning?), 5x4 m (Ö-V). Den består av ett utrymme, 
1,5x1,5 m (N-S) i marknivå, omgivet av en vall, 1,5-2 m bred 
och 0,2-0,4 m hög, med i V ett spisröse, 3x2 m (Ö-V) och 0,8 
m högt av 0,3-0,6 m stora stenar mot ett block, 1,5 m stort och 
1,2 m högt. 
  
Antikvarisk kommentar: Kan antas ha samband med 
kolningen till Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med 
hänsyn till att närliggande kolbottnar bedöms som 
fornlämningar bör även denna husgrund bedömas som 
fornlämning.     
 
Terräng: Svagt NNO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R318 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:65 
 

 
Fyndplats 

 

Granskning 2018-08-22 (LK, NG): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fyndplats för sten av kvartsit med möjliga 
retuscher. Stenen, av grå kvartsit, 3,5x2,5 cm och 1 cm tjock, 
framkom vid sållning i samband med att 2-3 spadtag från ett 
20-tal mindre provgropar sållades i syfte att bedöma om 
platsen bör undersökas vidare i ett utredningssteg 2. Inga 
andra fynd eller indikationer framkom vid sållningen och 
tillhörande iakttagelser i markberedningsspår inom ca 30 m i 
diameter. I det undersökta området förekommer några 
spruckna stenar som troligen är naturligt spruckna. 
  
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd sten, som med hänsyn 
till retuscher, storlek och material kan vara en artefakt, i så fall 
bedömd som lösfynd.  
 
Terräng: Svag SO-sluttning av sandig moränmark med rikligt 
med stenar och block. Avverkad skogsmark med 
markberedningsspår. 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Foto: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R319 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:59 
 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2018-06-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter kolarkoja och/eller annat 
skogsbruk, 3x3 m (NNV-SSO). Den består av ett utrymme, 2x1 
m (NNV-SSO) i marknivå, omgivet av en vall, 0,7-1,5 m bred 
och 0,1-0,2 m hög, med i ONO ett spisröse, 2,5x1,5 m (NNV-
SSO) och 0,7 m högt av 0,3-0,5 m stora stenar, delvis 
övermossade. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör sättas i samband med kolningen 
till Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till att 
närliggande kolbottnar bedöms som fornlämningar bör även 
denna lämning bedömas som fornlämning. 
 
Terräng: Svagt VSV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 
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Tabell II. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Bygdeå socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2018 

 
Internt arbetsID: 
LK2018:66 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-08-22 (LK, NG, AE): 
 
Utredningsområde som bedöms tillräckligt utrett inom 

ramen för fördjupade insatser inom ramen för steg 1. Se 

beskrivning och bedömning R318 (LK2018:65). 

 

Antikvarisk kommentar: Bra boplatsläge i relation till 

topografi och närliggande fornlämningar inom ca 30 m i 

diameter. Gjord besiktning i markberedningsspår och sållning 

av material från ett 20-tal provtagningsplatser gör att det 

bedöms som orealistiskt att få fram fyndmaterial från en 

boplats. Platsen kan man möjligen ha befunnit sig på utan att 

lämna spår efter sig som ger arkeologisk information av 

betydelse. 

 

 
Anders Edvinsson med spaden och Niklas Groop vid sållet. 
Foto: Lennart Klang 2018. 
 

 
Låg risk 
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Figur I. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

södra delen av Bygdeå socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, 

eller i mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur II. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

norra delen av Bygdeå socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, 

eller i mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Rapport 2018:4 

 

 

 

Bilaga 2. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Nysätra 

socken, Robertsfors kommun, 2018 
 

Tabellerna III och IV har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i nära 

anslutning till 2018 års tilläggsområden. 

 

Tabell III. Registrerade fornminnen i Nysätra socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ Nysätra 38:1 

 
Fornlämnings-
liknande lämning 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: 
Naturformation, 8x7 m (VSV-ÖNÖ) och 1,5 m h bestående av 
4 block, belägna mot varandra, 2-4 m st och 1-1,5 m h. Där 3 
av blocken möts bildas ett utrymme, rektangulärt, 2x1,5 m st 
(NNV-SSÖ). Omedelbart i S är en vall, 3 m l (VSV-ÖNÖ), 2 m 
br och 0,4 m h av 0,2-0,4 m st, delvis övermossade stenar 
samt en 0,5 m st och 0,1 m tj flat sten. Mellan blocken, samt 
på kanterna mot kistan är ytterligare stenar, 0,2-0,4 m st. 
Beväxt med 4 tallar. Enligt bonden, i den närmaste gården, så 
var han som barn och grävde lite i «röset». 
Enligt 1958 års inventering inprickat och beskrivet som röse. 
Men att beskrivningen ej stämmer med lämningen i fråga gör 
det troligt att en förväxling av beskrivningar och lokaler skett. 
Stenarna, belägna på och vid blocken, är troligen ett resultat 
av att någon grävt, i naturlig mark, mellan blocken. 
Tidigare R-markerat, sannolikt beroende på ett missförstånd. 
 

Granskning 2017-08-22 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fornlämningsliknande lämning, 8x7 m (NNV-
SSO ) och 1,0-1,2 m hög, bestående av 4 block belägna mot 
varandra, 2-4 m stora och 1-1,3 m höga. Där tre av blocken 
möts bildas ett rektangulärt utrymme, 1,3x0,8 m stort (NNV-
SSO) och 0,5-0,8 m djupt. Omedelbart i S är en vall 2 m lång 
(ONO-VSV), 0,7 m bred och 0,3 m hög, av 0,2-0,4 m stora och 
delvis övermossade stenar. Mellan blocken har det grävts. 
Enligt bonden i den närmsta gården så var han som barn och 
grävde lite i ʺrösetʺ. 
 
Terräng: Svag Ö-sluttning av blockrik moränmark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R257 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:55 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-17 (EH): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenbrott, ca 10 m i diameter, bestående av ett 
block med kilspår/borrhål, en stenhög och en grop.  
 
Blocket är 2x0,8 m (N-S) och 1 m högt med kilspår/borrhål, 
0,1-0,15 m djupa och 2,5 cm i diameter. Blocket har en rak 
kilad sida mot Ö.  
 
Stenhögen, 1 m NO om blocket, är oregelbunden, ca 3 m i 
diameter av helt övermossade slagna stenar.  
 
Gropen, intill och N om stenhögen, är 3,5 m i diameter och 0,9 
m djup med vatten i botten. I NO och Ö omges gropen av en 
vall, intill 1,5 m bred och 0,5 m hög. 
 
Terräng: Bergsmassiv i övergång mot åkermark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  

 
Obj nr: 
R266 
 
Internt arbetsID: 
ÄTA 
SJ2017:9 

 
Bytomt/gårdstomt 

 

Granskning 2017-08-19 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gårdstomt, sentida, 65x30 m (N-S), bestående 
av 1 husgrund, 1 brunn och 1 uthusgrund. 
 
Husgrunden, längst i N, är 8x6 m (NÖ-SV). Tydlig stenfot, 0,2-
0,3 m hög, övertorvad. Mitt på långsidan i NV är ett spisröse 3 
m i diam och 0,8 m högt, övertorvat med enstaka synliga 
stenar, 0,3-0,4 m stora. 
 
Brunnen, 15 m SO om husgrunden, är 1,2 m i diameter och 
synligt 0,3 m djup. Till största delen igenfylld. 
 
Uthusgrunden, 27 m SSV om brunnen, är 5x5 m (NNV-SSO) 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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och 0,2-0,4 m hög. Övertorvad med delvis tydlig stenfot, intill 
0,35 m hög. 
 
Gårdstomten omges av igenväxta åkrar och några 
röjningsrösen. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen gård utflyttad vid laga 
skifte. En gård är karterad på denna plats på laga skifteskartan 
men inte på storskifteskartan över Ånäset. 
 
Terräng: Krön av låg moränrygg (NNO-SSV). Skogsmark 
(barr). 
 
Referenser, kartor:  
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Ånäset nr 1-
5/1802, Storskifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-ALFÅ/1869. Laga 
skifte. 
 
Referens: Skog&Historia ObjektID 3006157. 
 

 
Foto mot V: Sune Jönsson 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R270 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:40 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp 
eller liknande, ca 50x20 (NV-SO), bestående av två 
husgrunder och täta hallonsnår som kan indikera ytterligare en 
husgrund. 
 
En husgrund är 9x5 m (NNV-SSO) med stenfot, källargrop, 
spisröse och ytterligare en grop. Stenfoten är intill 0,3 m hög 
av 0,2-0,5 m långa stenar. Källargropen, i NNV, är 4x2 m 
(ONO-VSV) och 0,6 m djup. Spisröset, i V, är 2 m i diameter 
och 0,2 m högt (innehåller tegel). Ytterligare en grop i 
husgrunden, i SSV, är 3x2 m (NNV-SSO) och 0,3 m djup.  
 
Den andra husgrunden är 5x4 m (N-S/NNV-SSO). Den har 
tydlig syllstensrad i S och V och otydlig syllstensrad i N och Ö. 
Den tydligaste syllstensraden, i V, består av sju stenar, 0,4-
0,55 m stora och 0,25 m höga. 
 
Mellan husgrunderna finns tegelrester i täta hallonsnår. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar datering. Ingen bebyggelse 
1795. Liten byggnad finns 1958. Bedöms ha tillkommit efter år 
1850. 
  
Terräng: Plan moränmark. Impediment (björk). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NV: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R271 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:41 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-04 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 10x5 m och 0,7 m 
högt av 0,15-1 m stora stenar intill tidigare åker av sentida 
karaktär (fanns 1958 men inte 1795). 
  
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Foto mot S: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj. nr: 
R278 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:37 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-15 (EH) och 2017-09-03 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Väg, 140 m lång (NV-SO) och 1-2 m bred, 
ställvis med hålvägskaraktär, 0,1 m djup, i övrigt vältrampad 
och hård yta. Delvis stenröjd med intill 0,6 m stora stenar i 
kanterna. Utmed vägen enstaka ytliga täktgropar. Ansluter till 
nutida stigar i NV och blir osynlig vid ägogräns/hyggesgräns i 
SO. Troligen fortsättning på färdvägen R277. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar ålder. Vägen finns på 
ekonomiska kartan 1958 men inte på storskifteskartan från 
1795. 
 
Terräng: Tämligen flack moränmark. Skogsmark. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 21L 8a 
Nysätra, 1958. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra Z22-23:2, 1795. 
Storskifte. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Vägen i bildens mitt, en täktgrop till höger: Foto mot SO: 
Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj. nr: 
R289 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:20 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-14 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Husgrund, 5x4 m (Ö-V), av 0,5-0,9 m stora och 
0,45 m höga grundstenar, placerade enstaka. Någon av 
grundstenarna är spräckt, men flertalet är naturstenar. I SO är 
ett spisröse 2x1,5 m (Ö-V) och 0,5 m högt av 0,2-0,55 m stora 
delvis övermossade naturstenar (enstaka är huggna) och 
tegel. 
 
Sentida karaktär, ingen identifierad byggnad på denna plats i 
historiska kartor, som visar att platsen tillhört byn Skäran. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark 
(blandskog). 
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R299 
 

 
Bytomt/gårdstomt 

 
Granskning 2017-08-20 (SJ, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bytomt, ca 230x70 m (NNV-SSO), bestående av 
tre bebyggda gårdar i dag, på storskifteskartan och på laga 
skifteskartan över Ånäset. 
 
Antikvarisk kommentar: Detta kan med hänsyn till det 
topografiska läget vara jordbruksbyn Ånäsets ursprungliga 
gamla tomt, som sedermera namngivit det större samhället 
Ånäset. 
 
Terräng: Flack liten moränrygg (NNV-SSO) i sedimentmark 
med lera och silt. Tomt- och gårdsmark i öppen jordbruksmark. 
 
Namn: Ånäset 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Referenser, kartor: 
1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Ånäset nr 1-
5/1802, Storskifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-NYS-ALFÅ/1869. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R320 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:9 
 
  

 
Färdväg 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg (eller brukningsväg), bevarad del ca 
100 m lång (N-S/NNO-SSV) och 4 m bred. Byggd på skrå i 
brant V-sluttning med hak, 1 m djupt i Ö, och terrasskant, intill 
1 m hög i V. Slutar i S och N mot ytliga täkter. Möjligen kan 
färdvägens fortsättning finnas kvar som fragment i 
täktkanterna.  
 
Enligt den ekonomiska kartan har den nu övergivna sträckan 
varit brukningsväg. Denna förefaller tidigare ha varit en äldre 
färdväg, vars fortsättning mot S, efter den ytliga täkten, kan ha 
förstörts av den intilliggande befintliga vägen, som har byggts 
något högre i sluttningen så att utfyllnadsmassor har lagts på 
en äldre väg. Fragment kan anas nedanför och under befintlig 
väg ca 100 m mot S.   
 
Vägens fortsättning mot N kan följas inom vissa delsträckor 
som beskrivs särskilt med egna ID-nummer.  
 
Antikvarisk kommentar: Oklar tillkomsttid, men inte byggd 
enligt äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs på samma sätt 
än i dag. En äldre färdväg kan ha byggts om i etapper och fått 
delvis ny sträckning, oklart om och när den närliggande 
befintliga vägen ersatte en äldre sträckning och när eventuella 
breddningar gjordes.  
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. 
Blandskog med kvarliggande ris, grenar och stammar efter 
röjning. 
 
Skadebeskrivning: Täktskadad. Övertväras av dike. 
 
Namn: Troligen äldre del av Gamla Kustlandsvägen. 
 
Referenser kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: 
Grimsmark J133-21l8b60/1958. Ekonomiska kartan. 
 

 
 Foto mot NNO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Obj.nr: 
R321 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:10 
 
  

 
Färdväg 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg (eller brukningsväg), bevarad del ca 70 
m lång (N-S/NNO-SSV) och 4 m bred. Byggd på skrå i brant 
sluttning med ingrävt hak intill 1 m djupt i Ö och uppbyggd 
terrasskant 0,1-1,5 m hög i V. Ansluter i N till befintlig väg, 
slutar mot ytlig täkt i S. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen tillkommen före år 1850, 
men knappast genom äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs 
på samma sätt än i dag. Vägen kan ha byggts om i etapper 
och fått delvis nya sträckningar, oklart när den intilliggande 
befintliga vägen ersatte en äldre sträckning och när eventuella 
breddningar gjordes. Den nu övergivna sträckan kan även ha 
använts sekundärt som brukningsväg. 
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. Barr- 
och lövskog. 
 
Skadebeskrivning: Påverkad av odling, övertvärad av 
brukningsväg, påförda schaktmassor vid byggande av befintlig 
väg intill, på högre nivå i sluttningen. 
 
Namn: Troligen äldre del av Gamla Kustlandsvägen. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R322 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:11 
 

 
Färdvägssystem 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdvägssystem, bestående av Gamla 
Kustlandsvägen och en anslutande väg till kvarnplatser. Den 
registrerade delen av Gamla Kustlandsvägen är 250 m lång 
(N-S/NO-SV) och 4 m bred. Den anslutande kvarnvägen är 
125 m lång (N-S) och 3 m bred. Vägarna är byggda på skrå i 
brant sluttning med ingrävt hak intill 1 m djupt i Ö och 
uppbyggd terrasskant intill 1 m hög i V. Går delvis i flackare 
mark och är då mindre tydliga. Delsträckan av Gamla 
Kustlandsvägen slutar i NO mot en uppbyggd nyare vägbank, 
3 m hög, och slutar i ytlig täkt i S. Den sydligaste delen, i 
täkten, endast bevarad i fragment. Den anslutande 
kvarnvägen slutar i N vid sankmark och väg E4. 
 
Enligt den ekonomsika kartan har en väg gått från Gamla 
Kustlandsvägen till Skravelkvarnen och även haft en 
fortsättning längre norrut mot Hammarkvarnen.   
 
Fortsättningen på Gamla Kustlandsvägen mot NO (på andra 
sidan den nyare vägbanken) kan ses i FMIS på 
terrängskuggningskartor. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar tillkomsttid, men vägarna är 
inte byggda enligt äldre tiders bruk, eftersom vägar byggs på 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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samma sätt än i dag. Kustlandsvägen kan ha byggts om i 
etapper och fått delvis nya sträckningar, oklart när den 
befintliga nuvarande vägen ersatte en äldre sträckning och när 
eventuella breddningar gjordes.   
 
Terräng: Nära foten av brant V-sluttning av moränmark. Barr- 
och lövskog. 
 
Skadebeskrivning: Påverkad av befintlig väg intill på högre 
nivå i sluttningen och av övertvärande brukningsväg. 
 
Namn: Gamla Kustlandsvägen. 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Grimsmark J133-
21l8b60/1958. Ekonomiska kartan. 
2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1891. Laga skifte. 
3) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1798. Storskifte på inägor. 
4) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1786. Avvittring. 
5) Lantmäteristyrelsens arkiv: Nysätra socken Skäran nr 1-
8/1698. Geometrisk avmätning. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R323 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:12 
 

 
Dike/ränna 

 

Granskning 2018-05-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: System med diken, ca 630 m långt (N-S), 
bestående av 5-10 diken utefter varandra, varav några går 
ihop och några inte gör det. Samtliga är grävda på skrå nästan 
vinkelrätt mot brant sluttning och slutar i uppsamlingsplatser 
där vattnet leds vidare mot V till sankmarker. Dikena är 1-1,5 
m breda, 0,3-0,5 m djupa och har i V en uppbyggd vall, 1-2 m 
bred och 0,5 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Dessa diken är inte helt övergivna 
utan fungerar än i dag som avvattningsrännor. De registreras 
för att de troligen anlagts som dräneringskanaler parallellt med 
Kustlandsvägen i syfte att hindra vatten att översvämma 
vägen. Oklart om de anlagts på 1900-talet för befintlig väg eller 
tidigare för den Gamla Kustlandsvägen. 
 
Terräng: Brant V-sluttning av moränmark. Skogsmark (tät 
blandskog med kvarliggande ris, grenar och stammar efter 
röjning). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
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Tabell IV. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Nysätra 

socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:99 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH) och 2017-09-06 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 60x30 m på 
sluttande moränavsatser från berghällar i SV. Inga indikationer 
på boplats utöver moränavsatser. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark med inslag av 
sandfickor. Skogsmark (tall).  
 

 
Foto mot V: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
EH2017:100 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (EH, NG) och 2017-09-07 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, ca 40x30 m (N-S), ca 
40-45 m över havet i svag moränsluttning med inslag av sand 
och grus nedanför mer urspolad moränmark med berghällar i 
NO. Inga indikationer eller fynd vid okulär besiktning utöver 
terrängläget, som inte förefaller optimalt för bosättning. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Barrskog. 
  

 
Foto mot N: Elise Hovanta 2017. 
 

 
Förhöjd risk 

 
Internt arbetsID: 
LK2018:57 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-06-14 (LK, SJ) och 2018-08-28 
(NG, ON och AE): 
Utredningsområde. Bra boplatsläge på sandig V-
sluttning/avsats ca 25 m ö.h. Inom ca 20x10 m i åkermark och 
fortsättning ca 30 m mot NNO i mycket tät granskog har 
marken undersökts med ett flertal mindre provgropar och 
sållning av uppgrävd sand. Inga fynd eller boplatsindikationer 
kunde identifieras i området.   
 
Orientering: Omedelbart V om gamla kustlandsvägen 
(LK2018:11). 
 
 

 
Låg risk 
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Terräng: Sandig avsats och V-sluttning mellan morän- och 
bergshöjd i Ö och flack sedimentmark i V. Åkermark och tät 
granskog. 
  

 
Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
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Figur III. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden 

i Nysätra socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket 

nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Rapport 2018:4 

 

 

 

Bilaga 3. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Lövångers 

socken, Skellefteå kommun, 2018. 
 

Tabellerna V och VI har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i mycket nära 

anslutning till 2018 års tilläggsområde. 

 

Tabell V. Registrerade fornminnen i Lövånger socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ  
Lövånger 459:1 
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS: 
Bebyggelselämningar efter torp, 150 x 90 m (NV-SÖ) 
bestående av 3 husgrunder, källargrop, röjningssten och 
igenvuxen odlingsmark. 
 
Husgrunderna är 8-9x6 m st av natursten. Två har 
spismursrest av tegel och den största grunden har källargrop. 
Enl skylt på platsen (uppsatt av Helmer Fällman) beboddes 
torpet av Lövstedt fram till 1925. 
 

Granskning 2018-05-25 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp, 70x50 m (NNV-
SSO), bestående av 2 husgrunder, 1 ladugårdsgrund och 1 
brunnsgrop. 
 
Husgrunden i V, efter enkelstuga, är 9x6 m (NV-SO). Delvis 
mycket tydlig stenfot, intill 0,4 m hög, av 0,4-1,0 m stora 
stenar. Mitt på långsidan i N är ett övertorvat spisröse 3 m i 
diameter och 1,2 m högt. Indelad i tre rum, som alla har 
underrum som förvaringsutrymmen, varav det i NV har 
fungerat som jordkällare, 3x2 m (NO-SV) och intill 1,0 m djup, 
med kallmurade väggar av 0,2-0,35 m stora stenar. Ingång till 
jordkällaren från NO, 0,9 m bred. Husgrunden är försedd med 
en trätavla med texten: DENNA BOPLATS BEBODDES 
SENAST AV LÖVSTETS SOM FLYTTADE HÄRIFRÅN ÅR 
1925. 
 
23 m Ö om husgrunden efter enkelstuga är en annan 
husgrund 8x4 m (NNV-SSO). Övertorvad stenfot, intill 0,3 m 
hög. Vid långsidan i NO är ett spisröse 2 m i diameter och 1,0 
m högt. Det är övertorvat med enstaka synliga stenar. 
 
25 m SSO om husgrunden efter enkelstuga är en brunnsgrop 
5 m i diameter och 1,4 m djup. Torrlagd. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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2 m SSO om brunnsgropen är en ladugårdsgrund 6,5x4,5 m 
(NV-SO). Tydlig stenfot, 0,3-0,6 m hög och 0,3-0,4 m bred, av 
kallmurade 0,2-0,5 m stora stenar. Ingång i SV, 1,0 m bred. 
 
Kraftigt ingenväxt åkermark med enstaka röjningsrösen finns 
framförallt V om husgrunderna. 
 
Enligt Riksarkivet flyttar Alexander Löfstedt (1860-1931) 
tillsammans med hustrun Emma Nikolina Hedström (1857-
1939) och barnen från Hökmark till torpet 1897. Alexander 
skrivs här som torpare och är den ende som har denna 
yrkesbeteckning inom Bissjön vid denna tidpunkt eller tidigare. 
Alexander och Emma Nikolina flyttar till Prästbordet i Lövånger 
1928, men återvänder 1930. Efter Alexanders död 1931 flyttar 
hustrun och de kvarvarande barnen till Prästbordet 1935. 
Därefter är torpet öde.  
 
Torpstället kallas lokalt också för Skomakarens. Sonen Karl 
Hugo på torpet (född 1896) skrivs som skomakare 
(Riksarkivet). 
 
Antikvarisk kommentar: Enligt uppgifter i Riksarkivet 
förefaller torpet ha tillkommit på 1890-talet. 
 
Terräng: Krön av moränrygg (VNV-OSO). Skogsmark (barr). 
 
Namn: Lövstedts. 
 
Referenser kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-179/1853 
(uppmätt 1847-1848). Laga skifte. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: 57. Löfånger J242-57-
1/1917 (uppmätt 1906). Generalstabskartan. 
 

 
Husgrund efter enkelstuga. Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Informationstavla. Foto: Sune Jönsson 2018. 
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Husgrund. Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Brunnsgrop. Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Ladugårdsgrund. Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
RAÄ  
Lövånger 578 
 

 
Fäbod 

 
Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS: 
Fäbod 150 x 90 m (NV-SÖ) bestående av 7 husgrunder, 4 
brunnar och en avfallshög. 
 
Husgrunderna är 3 - 7 x 4 - 13 m med varierande riktningar 
och av varierande typ.  
 
Brunnarna är 1,5 - 2,5 m i diameter, 0,2 - 0,5 m djupa och 
ligger dels i N delen samt längst i SV.  
 
Avfallshögen är 4 x 2 m (N-S) och 0,2 m hög. Inom området 
finns en trasig järnkittel samt en bänk av äldre modell. 
 

Granskning 2017-05-12 (GF) och 2017-09-01 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med lämningar efter fäbod, ca 60 m i 
diameter, bestående av ca 10-15 husgrunder och fyra gropar 
som varit brunnar eller källargropar. 
 
 

 
Fornlämning 
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Flertalet husgrunder har sprisröse, 1-2 m i sida och 0,1-0,5 m 
höga, kallmurade. Några har en informationsskylt med namn 
på den som hade fäbodstugan (t.ex. Wallstedt, Pettersson). 
 
På laga skifteskartan redovisas tre byggander på denna plats, 
med namnet Gärde bys fäbodplatser. 
 
Antikvarisk kommentar: Omedelbart NV om området med 
fäbodlämningar är marken uppdelad i ca fem 40-60 m långa 
(Ö-V) och 10-20 m breda ytor som begränsas av grunda diken, 
och mot bäck i SV av terrasskanter, intill 0,5 m höga (Gärde 
fäbodgärde enligt laga skifteskartan). Detta område  har varit 
åkermark, troligen även ängsmark (med eller utan samband 
med fäboden). Marken närmast SO om fäbodplatsen 
redovisas på laga skifteskartan som ʺskogsmark, beteʺ. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande grusig moränmark mot bäck i SV. 
Skogsmark (granskog med inslag av tallar). 
 
Namn: Bränntjälns fäbodar tillhörande Gärde (enligt uppsatt 
informationsskylt). Gärdefäbodarna enligt ekonomiska kartan. 
 
Referenser kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192. Laga skifte 
1871. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset J133-22L2b60. 
Ekonomiska kartan 1958. 
 

Foto mot N: Gerhard Flink 2017. 
 

 
RAÄ  
Lövånger 622 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 
Tidigare beskrivning (från 2013) enligt FMIS: 
Husgrund efter fäbodstuga, 8 x 4 m och 0,4 m h, bestående av 
natursten i NÖ och syllstenar i SV med spismursröse i NV, ca 
2 x 2 m och 0,2 m h. Grunden försedd med skylt Ulfhielm. 
Påträffad vid specialinventering 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3526-
2013) 
 

Granskning 2018-05-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp eller fäbod, 
40x10 m (VNV-OSO), bestående av 1 husgrund efter bostad, 
en ladugårdsgrund och en övrig husgrund. 
 
Husgrunden efter bostadshus är ca 8x4 m (Ö-V). Den är 
åtminstone 2-rummig. I Ö omges ett rum, 3x3 m (Ö-V), av en 
stenfot, 0,3-1 m bred och 0,2-0,7 m hög, av 0,2-0,6 m långa 
naturstenar. I V har en utbyggnad oklar begränsning, med ett 
rum, ca 3x2 m (Ö-V), som troligen har en ingång i SV och i 
övrigt omges av en jordvall, 0,3-0,5 m bred och 0,1-0,2 m hög, 

 
Fornlämning 
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med i ytan enstaka stenar, 0,2 m stora. I N, mellan och i de två 
rummen, är ett spisröse 2 m i diameter och 1 m högt, av 
övertorvade stenar och i ytan synligt tegel. På husgrunden står 
två skyltar. Den ena har texten ʺULFHJELMʺ. Den andra har 
texten ʺGÄRDE No 7. ULFHJÄLM. DENNA BOVALL 
NYTTJADES SENAST OMKRING ÅR 1905.ʺ 
 
Ladugårdsgrunden, 20 m VNV om husgrunden efter bostad, är 
6x6 m (NNO-SSV). Den består i mitten av två utrymmen, varav 
ett i NNO, 3x2,5 m (NNO-SSV), och ett i SSV, 2,5x1,3 m 
(NNV-SSO). Dessa åtskiljs av en vall, 2,5x1,3 m (NNV-SSO) 
och 0,2 m hög. På ömse sidor av dessa utrymmen är en 
stenläggning 1,5-2 m bred och 0,2-0,5 m hög, av övermossade 
0,2-0,5 m stora naturstenar. Grundens sida i NNO har stenfot, 
0,5 m bred och 0,2 m hög, av 0,2-0,4 m stora stenar. Sidan i 
SSV består av en vall, 1,2 m bred och 0,1-0,2 m hög, med 
troligen en ingång. Utanför i OSO en enstaka tegelsten. På 
husgrunden en skylt med texten ʺFUSEʺ. 
 
Den övriga husgrunden, 1 m NNV om spisröset i husgrunden 
efter en bostad, är 3x3 m (NO-SV). Den har ett utrymme, 
1,5x1,5 m och 0,2 m djupt, som omges av vall/stenfot, 0,3-0,6 
m bred och 0,1-0,2 m hög. 
  
Högstubbar vid husgrunderna. 
 
Enligt ortsbor ska en kapten A. O. Ulfhjelm, död ca 1851, ha 
haft sin fäbod här. Ingen fäbod markerad på laga skifteskartan 
från 1871 på denna plats. Kartan redovisar flera andra fäbodar 
tillhöriga Gärde i nära anslutning till denna plats. 
 
Antikvarisk kommentar: Till torpstrukturen hör en fossil åker 
och röjningsrösen, se LK2018:2. Möjligen har en äldre fäbod 
på platsen sekundärt övergått till torp, alternativt kan ett äldre 
torp övergått till att bli fäbod. 
 
Orientering: 10 m NNV om skogsbilväg. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (avverkad 
med lövsly och småtallar). 
 
Namn: Ulfhjelm. 
 
Referenser kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192/1871. Laga 
skifte. 
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: 22L2b Paradiset/1958. 
Ekonomiska kartan. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2018. 
 

 
RAÄ  
Lövånger 623  
 

 
Tillförs RAÄ 
Lövånger 622 
 

 
Tidigare beskrivning (1958) enligt FMIS: 
Grund efter ladugård tillhörande fäbod, 8 x 8 m och 0,3 m h, av 
natursten med gödselränna i mitten. Påträffad vid 
specialinventering 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3526-2013) 
 

Granskning 2018-05-22 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 

 
- 



Bilaga 3 sid 6 
 

Beskrivning: Tillförs RAÄ Lövånger 622. 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S4 
 
Internt 
arbetsID: 
GF2017:6 
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2017-05-13 (GF) och 2017-08-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, oklar begränsning inom ca 10x9 m 
(NNV-SSO), bestående av två rum, 6x6 m (NNV-SSO) 
respektive 3x3 m (NNV-SSO) med mellanliggande spisröse, 1-
2 m i diameter och 0,5 m högt av 0,3-0,5 m stora stenar 
(övermossade). Det större rummet har i mitten en källargrop, 
4x1 m (NNV-SSO) och 0,3 m djup. Bägge rummen har helt 
eller delvis stenfot, 1-2 m bred och 0,1-0,4 m hög 
(övermossade eller gräsbeväxta) av 0,2-0,4 m stora stenar, 
delvis i kallmur.  Spisröset, i huvudsak utanför och SO om det 
större rummet, ligger i kanten och V/VNV om det mindre 
rummet. 
 
Möjligen skogshuggarkoja, men annan funktion kan inte 
uteslutas. 
 
20 m SSV om husgrunden är en trolig brunnsgrop 1 m i 
diameter och 0,5 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Den oklara begränsningen för 
husgrunden beror på risbelamring och vindfällen. 
 
Terräng: Krön av flack moränplatå (NNV-SSO). Skogsmark 
(tallskog). 
 

Foto mot OSO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
S167 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:2 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-05-23 (SJ): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 11-12 m i diameter 
och 0,2-0,3 m hög. Ojämn yta på grund av täktverksamhet. 
Omges av tre stybbgropar, 3-8 m långa, 1-1,5 m breda och 
0,4-0,8 m djupa.    

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  
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Terräng: Flack, mjälig mark. Skogsmark (barr). 
 
Skadebeskrivning: Sekundära täktskador. 
 

 
Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S168 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:1 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-05-23 (SJ):  
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 13 m i diameter och 0,4-0,7 m 
hög. Koniskt inre, 7 m i diameter och 1,2 m djupt. Öppning i 
VSV, 0,7-1,0 m bred.  
 
Orientering: 3 m ONO om bäck. 
 
Terräng: Flack, mjälig mark. Skogsmark (harvat kalhygge). 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
S169 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:1 
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, 8x6 m (N-S/NNV-SSO), bestående av 
en närmast rund grop, 2,5 m i diameter och 0,5 m djup, 
omgiven av en vall, 1-3 m bred och 0,1-0,4 m hög. Omedelbart 
N om vallen är en tjärtunnegrop 2x1 m (N-S) och 0,7 m djup. 
Vid provstick med sond framkommer rikligt med kol. En trolig 
tidigare tydligare ränna ner till tjärtunnegropen har delvis täckts 
över vid markberedning. 
 
Omedelbart SV om tjärdalen är en täktgrop 2x1 m (N-S) och 
0,7 m djup. 
 
Tjärdalen markeras av en högstubbe. 
 
Terräng: Liten, svag NNV-sluttning av moränmark. Skogsmark 
(avverkad och delvis markberedd). 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  
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Skadebeskrivning: Påverkad i N av markberedning. 

 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S170 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:2 
 
  

 
Fossil åker 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fossil åker, oregelbunden, ca 25x20 m (VNV-
OSO). Oklar begränsning mot NNO, i övrigt begränsad av hak, 
0,1-0,3 m djupt. I N tre parallella fåror, 1-1,5 m från varandra, 
6-7 m långa (Ö-V/ONO-VSV), 0,5 m breda och 0,2 m djupa.  
 
Omedelbart utanför åkern i NV är ett röjningsröse 5x3 m 
(NNO-SSV) och 0,2 m högt av 0,1-0,5 m stora stenar. 
 
På andra sidan en skogsbilväg i SO är en bågformig stentipp 
ca 18x6 m (N-S) och 1 m hög av 0,1-0,5 m stora stenar, vilka 
lagts upp från åkern. 
 
Antikvarisk kommentar: Hör till torpet RAÄ Lövånger 622. 
 
Orientering: 2 m NNV om skogsbilväg. 
 
Terräng: Avsats i Ö-sluttande moränmark. Skogsmark 
(avverkad). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3007163 och 3007161. 

 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  

 
Obj.nr: 
S171 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:3 
 

 
Övrigt 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Grop i stentipp. Gropen, i en större stentipp 
tillhörig fossil åker vid torpet Ulfhjelm, är närmast kvadratisk, 
ca 2x2 m (N-S) och 0,5 m djup. Ojämnt bottenplan, ca 1,5-1,7 
m i sida, med flera 0,4-0,7 m stora stenar (bl.a. jordfasta) och 
inrasade stenar. Stenarna i och kring gropen är i övrigt 0,1-0,5 
m stora. Beväxt med en gran. Kan möjligen ha varit källargrop, 
alternativt något helt annat. 
 
Markerad med högstubbar. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Antikvarisk kommentar: Stentippen hör till fossil åker som 
beskrivs under LK2018:2. 
 
Orientering: 4 m SSO om skogsbilväg. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (avverkad 
med björksly och småtallar). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3007161. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S172 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:7 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2018-05-22 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Grop, 3-4 m i diameter och 0,7 m djup, med i 
kanten i SO ett granitblock, 2x0,6 m (NO-SV). Granitblocket 
har 7 kilmärken efter stentäkt. Kilmärkena är 7 cm djupa och 
2,5 cm i diameter. 
 
Terräng: Svag NNO-sluttning av moränmark. Skogsmark 
(hygge). 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
S173 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:4 
 
  
 

 
Fossil åker 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-28 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fossil åker, ca 25x15 m (NNV-SSO), begränsad 
i N-V-S av terrasskant/vall, 0,1-0,3 m hög, och i NO av en fåra, 
20 m lång (NV-SO), 0,5 m bred och 0,2 m djup. Kan möjligen 
fortsätta NO om fåran i mindre omfattning. 
 
Terräng: Flack liten avsats i mycket svag V-sluttning av 
sandig mark ner mot bäck. Skogsmark (barrträd). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SSO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S174 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:6 
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, 5x4 m (Ö-V), bestående av en grop, 1,5 
m i diameter och 0,3 m djup, omgiven av en vall, 1-2 m bred 
och 0,1-0,3 m hög, med i V en öppning, 1 m bred. Genom 
öppningen leder en ränna ner till en tjärtunnegrop, 1-1,5 m i 
diameter och 0,3 m djup. 
 
Orientering: 1 m SSO om LK2018:5. 
 
Terräng: Liten V-sluttning av sandig mark mellan sandplatå 
och liten dalgång med bäckfåra. Skogsmark (barrträd). 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
S175 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:5 
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-27 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, 7x5 m (ONO-VSV), bestående av en 
grop, 3 m i diameter och 0,4 m djup, omgiven av en vall, 1-2 m 
bred och 0,1-0,3 m hög, med i V en öppning, 1 m bred. 
Omedelbart nedanför öppningen är en tjärtunnegrop 1 m i 
diameter och 0,2 m djup. 
 
Omedelbart ONO om tjärdalen är en täktgrop 3x1,5 m (VNV-
OSO) och 0,5 m djup. 
 
Orientering: 4 m Ö om bäck och 1 m NNV om LK2018:6. 
 
Terräng: Liten V-sluttning av sandig mark mellan sandplatå 
och liten dalgång med bäckfåra. Skogsmark (barrträd).  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2018. 

 
Obj.nr: 
S176 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:3 
LK2018:8 
 

 
Fäbod 

 

Granskning 2018-05-22 (LK) och 2018-05-28 (SJ): 
Skadestatus: Förstörd. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fäbodlämningar, förstörda. Enligt laga 
skifteskartan från 1871 (uppmätt 1864-1866) fanns här två 
fäbodstugor. Dessa låg i V kanten av fäbodfastigheten, där 
landsvägen nu går över området. 
 
Terräng: Plan, sandig mark SV om bäck. Skogsmark 
(blandskog) och asfalterad landsväg. 
 
Referenser kartor:  
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192/1871 
(uppmätt 1864-1866). Laga skifte. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 57. Löfånger J242-57-
1/1917 (uppmätt 1906). Generalstabskartan. 
3) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset 22L2b/1958. 
Ekonomiska kartan. 
 

 
Foto mot NV: Sune Jönsson 2018.  
 

 
Uppgift om 
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Tabell VI. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Lövångers 

socken. 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
Internt arbetsID: 
GF2017:28 

 
Utredningsområde
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-06-15 (GF) och 2017-09-15 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt och 
jordartsmässigt för en boplats inom ca 60x30 m (Ö-V), ca 50 m 
över havet, bestående av svagt S-sluttande sandig mark 
mellan stenig, liten moränrygg i N och V, stenig moränmark i Ö 
och myrmark/tidigare havsvik i S. Inga fynd eller andra 
iakttagelser vid okulär besiktning i relativt jämn mark utan 
markskador som rotvältor och markberedningsspår att 
granska. 
 
Terräng: S-sluttande sandig moränmark. Skogsmark 
(barrskog). 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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Figur IV. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

Lövångers socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket 

nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade, samt att symbolerna delvis överlappar varandra i denna 

kartskala så att alla inte syns. T.ex. är fornlämningarna RAÄ Lövånger 578 och 622 svåra att uppfatta på 

kartan. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet.  

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Rapport 2018:4 

 

 

 

Bilaga 4. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bureå 

socken, Skellefteå kommun, 2018. 
 

Tabellerna VII och VIII har även med lokaler som registrerades 2017 inom eller i mycket 

nära anslutning till 2018 års tilläggsområde. 

 

Tabell VII. Registrerade fornminnen i Bureå socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ Bureå 18:1 

 
Röse 

 
Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:  
Röse, undersökt och borttaget, 9 m i diam och 1,6 m h 
bestående av 0,2-0,6 m st stenar. I mitten en grop, 3 m i diam 
och 1 m dj. 
 
Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning 
år 2001 påträffades en antydan till kantkedja i rösets ytterkant. 
Vidare påträffades enstaka upprättstående större hällar i den 
del av röset som inte påverkats av mittgropen. I rösets botten 
var ett antal större, jordfasta block vilka ursprungligen fanns på 
plats vid anläggandet av röset. I rösets centrala del framkom 
en gravgömma i form av en ca 1 m st flat häll. På och omkring 
hällen påträffades brända ben, kol och sand inom ett 1,8x1,5 
m st område. En rödfärgad järnoxidutfällning kunde iakttas på 
vissa stenar i anslutning till gravgömman. Kol från röset 14C-
daterades till 1430-1460 AD (2 sigma) vilket sannolikt förklaras 
med kontamination av recent kol. 

 

Granskning 2017-06-11 (ON) och 2017-09-28 (LK):  
Skadestatus: Borttagen (?). 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Stenar i regel 0,2-0,4 m stora ligger kvar i NNO 
till synes in situ. I SSV, innanför viltstängsel, är stenarna 
omflyttade i samband med slutundersökningen.  
 
Antikvarisk kommentar: Vid utförd slutundersökning år 2001 
undersöktes halva röset, vilket kan innebära ändrad 
antikvarisk bedömning och undersökningsstatus till 
Delundersökt.  
 
Terräng: NNO-sluttning av stenig moränmark. Skogsmark och 
vägområde. 
 
Referenser: 
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.  
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av 

 
Undersökt och 
borttaget (?) 



Bilaga 4 sid 2 
 

planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, 
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Skellefteå museum. 
2) Andersson. Berit. 2003: Rapport, arkeologiska 
slutundersökningar av RAÄ 18 & 264, Bureå sn samt RAÄ 
630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Föranledda av ny vägsträckning av E4 
delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå 
museum och Västerbottens museum. (RAÄ dnr 321-1186-
2003). 
 

 
Foto mot SV: Ola Nilsson 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 19:1 

 
Gravfält 

 
Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS: 
Gravfält, restaurerat, ca 130-30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 9 
fornlämningar. Dessa utgörs av 6 rösen (ett av dessa har efter 
restaureringen blivit skeppsformigt), 1 ovalt röse (?) och 2 
ovala stensättningar (efter restaureringen skeppsformiga). 
Rösena är 5-12 m i diam och 0,7-2 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m 
st. Flera av rösena är skadade genom gammal grustäkt. Vid 
restaureringen har samtliga fått kallmurad kant, några har fått 
utbyggnader uppbyggda i kanterna. Tre rösen, förstörda vid 
grustäkt, har troligen därav blivit sammanbyggda. Ett röse i S 
har möjligen ursprunglig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l 
stenar. Ett förstört röse (enligt Hellmans karta) har vid 
restaureringen blivit skeppsformigt, 11x4 m (NV-SÖ) och 0,3-
0,5 m h. Kan möjligen ha varit ovalt eller ett långröse (se 
Hörnells karta 1881).  
Det ovala röset (?), beläget i V, är restaurerat, 4x2 m (85-285 
gon) och 0,4-0,5 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m st. Restaurerad 
kallmurad kant.  
De ovala stensättningarna (numera skeppsformiga) är 14x5 m 
(Ö-V) och 13x3,5 m (165-365 gon) och 0,6-0,8 m h. Fyllning av 
0,1-0,6 m st stenar. En har i mittpartiet en kantställd häll, 0,6 m 
l, 0,3 m h och 0,1 m tj. En av stensättningarna har ställvis 
kantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,4-0,7 m l stenar. Båda har 
restaurerade kallmurade kanter. Den ena har även ett block i 
NV änden, 1,8x1 m och 0,5 m h. På den Ö stensättningen har 
vid restaureringen tillkommit flera utbyggnader.  
Restaureringen av gravfältet 1964 är tyvärr misslyckad. 
Gravfältet ser idag i det närmaste nyanlagt ut. 
 
Historik: Gravfältet omtalas första gången av Ekdahl i dennes 
resor 1827-30, samt avbildas på en skiss i profil. Ekdahl 
avbildar 14 fornlämningar (inkl. raä 85). Det största röset är 
beläget «invid själfva landsvägen åt Wäster».  
Vid Ekewalls besök 1876 skall på platsen ha funnits 23 rösen. 
År 1877 låter H. Hildebrand genomföra en undersökning av en 
oval stensättning (den V på gravfältet) och finner i gravens mitt 
en serie kistor, vilka upptar 2/3 delar av anläggningens längd. 
Några takhällar lågo ännu kvar. Endast kol på träffades. 
(Planskiss av graven förvaras i ATA).  
Tre år senare i år 1880 besöker Ekewald åter gravfältet och 
finner då det kraftigt förstört av grustäkt. 13 anläggningar kan 
identifieras, varav 4 var orubbade. (Gravfältskarta upprättad av 
A. Hörnell 1880 förvaras i ATA.) Samtliga gravar (utom den av 
Hildebrand undersökta) undersöktes av Ekewall 1881 varvid 
framkom att en av dessa hade kista. I rösena påträffades kol 
och mörk jord samt stenar, vilka liknade pilspetsar, avslagna 
yxor m.m.  
År 1948 karterades gravfältet av G. A. Hellman. Kartan visar 
den omfattande skadegörelsen på gravfältet.  
En omfattande restaurering av gravfältet genomfördes 1963-

 
Fornlämning 
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1964 av Westerlund. En restaurering som ej är lyckad ur 
antikvarisk synpunkt. Westerlund har försökt återskapa det 
gravfält som Ekewall observerade före skadegörelsen. 
Westerlund har därvid anlagt «nya gravar» på gravfältet, flera 
med underliga former. (Se Westerlunds karta år 1964.)  
 
En jämförelse mellan Ekdahls första skiss över gravfältet 
(1827-30) och Hörnell och Hellmans gravfältskartor (1881 och 
1948) visar en mycket stor likhet. Frågan är om Ekewalls 
minnesbild av gravfält (1876-1880) med 23 rösen är riktig. Om 
så inte är fallet skulle gravfältet aldrig ha bestått av flera än 13-
14 anläggningar. 
 
Kommentar: Nr 3, 4, 5 ,7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 och 20 på 
Westerlunds karta 1964 är av honom anlagda stensamlingar. 
 
Tidigare anteckningar: Ekdahls resor 1827-1830 ATA med 
skiss.  
Ekewall, Undersökning af gravfältet vid Ytterwik, 1881, ATA. 
Gravfältskarta A Hörnell, 1881, ATA. H Hildebrand, planskiss, 
1877 (ATA).  
G Hallström, Västerbottens län, Arkeologiska 
sockenbeskrivningar sid 766.  
ATA Dnr 4215/48, 786/65.  
E. Westerlunds inv. 1945  ATA Dnr 1279/50. 
SGU-karta, 1938. 
RAÄ:s inv. 1957, nr 19. 
Västerbotten 1945, E: Westerlund «Några synpynkter på de...» 
s. 102-105. 
F. Laestadius, Västerbottens läns äldsta bebyggelse (Medd. 
Fr. Vb läns fornm.) 
Västerbotten 1966, H. Thålin. 
 
Specialkartor: Hellman 1948. Skala 1:500. 
Westerlund 1964. Skala 1:500. 
 
Fotos: Westerlund 1964. 
 

Granskning 2017-05-19 (IN, ON) och 2017-09-27 

(LK):  

Skadestatus: Restaurerad. 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Se ovan.  
 
Antikvarisk kommentar: Vid besiktning 2017 noterades 13 
(restaurerade) gravar, dock gjordes ingen kontroll gentemot 
tidigare gravfältskartor och tidigare anteckningar om 
restaureringarna. För FMIS bör övervägas att dela upp 
gravfältet i en gravfältsdel och redovisa gravarna i V, ca 40 m 
V om gravfältet i övrigt, som separata objekt såsom görs för 
RAÄ Bureå 85:1-2. 
 
Fyndmaterial: Se tidigare anteckningar. 
 
Terräng: Flackt krönparti av moränhöjd (NNV-SSO). 
Skogsmark (tallskog). 
 
Namn: Rösbacken 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 58:1 
 

 
Stensättning 
 
 

 
Tidigare beskrivning (från 1957) enligt FMIS: 
Röse? 8 m i diam och 0,8 m h. Stenarna äro 0,2-0,4 m st. Ö 
delen borttagen. Bevuxet med några små granar och lövträd. 
Fornlämning? 
 

Granskning 2017-05-30 (IN, ON, GF) och 2017-09-20 
(LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning, röseliknande, rund, 7 m i diameter 
och 0,5 m hög. Fyllning av 0,2-0,5 m stora stenar (vanligen 
0,3-0,4 m stora). I mitten är en oregelbunden plundringsgrop 3 
m i diameter och 0,5 m djup, med upplagda stenar på 
stensättningen i V. I anslutning till gropens kanter är några 
hällar sannolikt kistkonstruktion. Ställvis antydan till kantkedja, 
0,3 m hög av enstaka stenar, 0,3-0,4 m långa. Omgiven av 
högstubbar. 
 
Ytterligare rösen ska enligt uppgift av ortsbor ha funnits i 
närheten (borttagna vid vägdragning). 
 
Antikvarisk kommentar: Röseliknande av att stenar lagts upp 
på stensättningen bredvid plundringsgropen. I övrigt flack 
profil.  
 
Terräng: S-sluttning av moränmark. Skogsmark (barrskog). 
 
Skadebeskrivning: Grävd skattsökningsgrop med upplagda 
stenar på stensättningen. 
 

 
Foto mot N: Ingela Norlin 2017. 
 
 
 

 
Fornlämning 



Bilaga 4 sid 5 
 

 
RAÄ Bureå 72:1-7 
 

 
Röse, långröse 
och stensättningar 

 
Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS: 
1) Stensättning, närmast rund, 3 m i diam och 0,2 m h, delvis 
övermossad. Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Något 
kringspridd. Bevuxen med tre barrträd. 
8 m 160 gon om 1) är V änden av 
2) Långröse, rest av, 9x3 m (80-280 gon), intill 0,6 m h 
bestående av 0,1-0,6 m st stenar. Röset är kringspritt, 
bottenmaterial av småsten intill 0,1 m st syns i Ö delen. 
Bevuxen med en tall. 
24 m 190 gon om nr 2:s V ände är 
3) Stensättning, närmast rund, ca 3 m i diam och 0,2 m h. 
Starkt övermossad. Fyllning av 0,1-0,4 m st stenar. Skadad, 
utkastade stenar i VNV och S. Beväxt med två tallar och en 
gran samt bärris. 
1 m V om 3) är en mindre ansamling av sten, ca 1 m i diam, 
0,1 m h av 0,1-0,4 m st stenar, utspridd åt NV. 
7 m 180 gon om 3 är 
4) Stensättning, oregelbunden, 4x5 m och 0,3 m h. Delvis 
övermossad fyllning av 0,1-0,6 m st stenar. Bevuxen med en 
tall. 
40 m 140 gon om 4) är 
5) Röse, 5-6 m i diam, stensättningsliknande, och 0,4 m h 
bestående av 0,2-0,5 m st stenar utkastat material nedanför 
SV kanten. 
8 m 85 gon om 5) är 
6) Röse, närmast runt, 5 m i diam och 0,7 m h bestående av 
0,1-0,5 m st stenar. Utkastat material nedanför SV kanten. 
 

Granskning 2017-05-29 (IN) och 2017-09-26 (LK): 

Skadestatus: Välbevarade. 
Undersökningsstatus: Ej undersökta. 
 
Beskrivning: Gravarna är utspridda i tre grupper, varav den i 
NV består av 1 stensättning (nr 1) och 1 långröse (nr 2), den 
mellersta av 3 stensättningar (nr 3, 4 och 7) och den i SO av 1 
stensättning (nr 5) och 1 röse (nr 6). 
 
Nr 1 (stensättning) är 3 m i diameter och 0,1 m hög. Nr 2 
(långröse) är ca 8x2 m (Ö-V/ONO-VSV) och 0,4 m högt. 
 
Nr 3 (stensättning) är 3 m i diameter och 0,2 m hög. Nr 4 
(stensättning) är oregelbunden, 3-4,5 m i diameter (skadad av 
rotvälta) och 0,3 m hög. Nr 7 (stensättning), omnämnd i 
beskrivningen från 1982 som 1 m V om nr 3, är 2 m i diameter 
och 0,1 m hög. 
 
Nr 5 (stensättning) är närmast oval, 5x3 m (NV-SO) och 0,3 m 
hög. Nr 6 (röse) är runt, 4 m i diameter och 0,4 m högt, med i 
V en grop med en häll, 0,6x0,1 m (ONO-VSV) och 0,3 m hög. 
 
I övrigt, se beskrivningen från 1982. 
 
Samtliga fornlämningar är omplockade och har kringkastade 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Ingen ändring av beskrivningar i 
FMIS föreslås. 
 
Terräng: Avsatser i V-sluttning av bergrygg i moränmark. 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Fornlämningar 
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Foto nr 1 mot V: Lennart Klang 2017. 
 

 
Foto nr 3 mot VNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Foto nr 7 mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Foto nr 4 mot V: Lennart Klang 2017. 
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Foto nr 5 mot NNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Foto nr 6 mot NNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 75:1 
 
Samma som RAÄ 
Bureå 266:1, som 
utgår (dubbel-
registrering) 

 
Lägenhets-
bebyggelse 
 

 
Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:  
Bebyggelselämningar, bestående av 2 husgrunder. Den större 
husgrunden i NV är indelad i tre rumsenheter samt har 
spisröse i NÖ långsidan. Den mindre husgrunden är enrummig 
utan spisröse. Båda husgrundernas bottenplan är nergrävda i 
moränen.  
En mindre väg, stensatt i V kanten, förbinder husgrunderna. 
Inom området finns flera odlingsrösen. 
 
Tidigare beskrivning (från 1998) enligt referens 1) och 2):  
Bebyggelselämningar efter sentida torp, ca 100 x 50 m (NV - 
SÖ), bestående av 3 husgrunder (varav 1 med rumsindelning, 
spismursrest och 2 källargropar), ett 10-tal röjningsrösen, 3-4 
odlingsytor, 2 diken och en väg. 
Enligt uppgift övergivet i början av 1900-talet och nyttjat under 
senare delen av 1800-talet. Oklart om äldre ursprung, något 
som dock ej kan beläggas på äldre lantmäterikartor. 
 

Granskning 2017-05-11 (ON) och 2017-09-26 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter torp inom ca 20 m i 
diameter, bestående av 2 husgrunder och 1 stenmur.   
 
En husgrund är 8x5 m (NNV-SSO). Den är trerummig och har 
stensyll, 0,7 m bred och intill 0,6 m hög, av intill 0,7 m stora 
delvis kanthuggna stenar. Längs långsidans mitt i Ö är ett 
spisröse 2 m i diameter och 0,4 m högt, av 0,1-0,4 m stora 
kanthuggna stenar. Två av rummen har källargrop, 2,5-3,5 m i 
diam och 0,3 respektive 0,5 m djupa. 
 
Den andra husgrunden, 8 m OSO om den trerummiga, har 
oklar begränsning, kan vara ca 3x3 m (Ö-V) med i S stenfot, 
0,5 m bred och 0,1 m hög av 0,3 m stora stenar, och i övrigt 
enstaka övermossade grundstenar. Möjligen öppen i N (kan ha 
varit del av större hus).  
 
Stenmuren, mellan husgrunderna och i de trerummiga 
husgrundens förlängning mot S, är 6 m lång (N-S), 1,5 m bred 
och intill 0,8 m hög av i regel 0,2-0.4 m stora stenar.   
 
Enligt laga skifteskartan över Yttervik fanns inga hus men 
åkrar på platsen åren kring 1850. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Antikvarisk kommentar: Vid inventeringen 1982 iakttogs två 
husgrunder och vid särskild utredning 1998 tre husgrunder. 
Två kan iakttas 2017, den tredje förefaller ha förstörts i 
samband med ledningsunderhåll och/eller väg E4. Den andra 
husgrunden är svårbedömd av otydlig begränsning (kan ha 
varit annat än husgrund). 
 
Terräng: Krönparti av flack, liten stenbunden moränhöjd.  
Skogsmark (kraftledningsgata). 
 
Skadebeskrivning: Området skadat i V vid underhåll/utbyte 
av ledningsstolpar och troligen av vägområde. 
 
Tradition: Joakim Munter, siste indelte soldaten i Yttervik fick 
1901, när hans tjänst upphörde, tillåtelse av bönderna i 
Yttervik att bosätta sig på denna plats. Här bodde han fram till 
1920 då bosättningen upphörde. 
 
Namn: Munters Nybruket. 
 
Referenser:  
1)Se RAÄ Bureå 266:1. 
2) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.  
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av 
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, 
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Skellefteå museum.  
3)Tradition förmedlad av Karin Viklund per mejl 2017-06-04. 
4) Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG-712G/1848-52, 
Laga skifte. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 76:1 
 

 
Brytningsyta 

 
Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS: 
Kvartsförekomst, 42x3 m (190-390 gon). I anslutning till 
kvartsförekomsten finns skärvig kvarts samt splitter. Kvartsen 
ingår i en fältspatåder. 
 

Granskning 2017-08-05 (ON, NG) och 2017-09-28 

(LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kvartsåder med brottytor, 42x1 m (N-S).  
Kvartsen ingår i en fältspatåder. Kvartsådern är ställvis bruten, 
intill 0,3 m djupt. Runt ådern är rikligt med splitter. 
 
Terräng: Krönparti av liten bergshöjd. Gles skogsmark. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3008088. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 265:1 
 

 
Övrigt 

 
Tidigare beskrivning enligt FMIS:  
Täkt? Troliga rester efter en stubbtäkt, oval, 2x1,5 m och 0,3 m 
dj. Omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h. Tidigare 
registrerad som boplatsgrop. Påträffad i samband med 
arkeologisk utredning år 1998. Gropen är troligen sentida.  
 
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 
2000 påträffades inget av antikvariskt intresse. Gropen 
bedömdes som sannolika rester efter stubbtäkt. 
 

Granskning 2017-05-10 (ON) och 2017-09-24 (LK):  
Skadestatus: Borttagen. 
Undersökningsstatus: Undersökt. 
 
Beskrivning: Vägområde. Inga indikationer på lämningar eller 
fynd vid utredningstillfället 2017. 
 
Enligt arkeologisk utredning 1998 hade gropen blekjord, 
otydlig form, otydlig vall och rundade stenar utan eldpåverkan i 
provgrop. Utförd miljöarkeologisk analys av MAL, Umeå 
universitet, redovisade förhöjda fosfatvärden på denna lokal, 
vilket bedömdes innebära förhistorisk aktivitet ʺmed stor 
sannolikhetʺ.  
 
Referenser:  
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.  
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av 
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, 
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Skellefteå museum. 
2) Andersson, Berit. 2000. Rapport över arkeologiska 
förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken 
samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny 
vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart 
Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (RAÄ 
dnr 321-5268-2000).  
 

 
Undersökt och 
borttagen 
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Foto mot Ö: Ola Nilsson 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 356:1 

 
Grav- och 
boplatsområde 

 
Tidigare beskrivning (från 1993) enligt FMIS:  
Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 100x50 m (ÖNÖ-
VSV). Inom angivet område är 5 kokgropar, 3 stensättningar 
och 1 skärvstensförekomst. Stensättningarna är runda, 2,5-3 
m diam och 0,15-0,2 m h. Fyllning av i allmänhet 0,1-0,2 m st 
stenar. I en stensättning ingår rikligt med 5 cm st stenar. Alla 
har svaga försänkningar i mitten. De är delvis skadade av 
markberedning. 
 
Kokgroparna är ovala, 1-1,5 m l, 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m dj. 
De två största har vall runt kanten, 1,5 resp 2 m br och 0,1-
0,15 m h. 
 
Skärvstensförekomsten har okänd utsträckning. Inom 2x2 m st 
område iakttogs skärvsten i marberedningsspår. 
 
Tillägg dnr 321-395-2011: Skellefteå museum undersökte två 
av stensättningarna, år 1995. 
 
Den ena stensättningen var rund, 3x2,8 m och 0,3 m h. i 
gravens mitt fanns en fördjupning. Efter avtorvning framkom 
en kantkedja i SÖ-kanten. När stenarna tagits bort framkom en 
tydlig nedgrävning, intill 1,7x1,3 m st och 0,5 m dj. Gropen 
torde ha rymt en människa i hockerställning. 
 
Den andra stensättningen var oval, 3x2 m (Ö-V). Kanten var 
skadad. En intill 2x0,85 m st och 0,65 m dj nedgrävning 
framkom vid undersökningen. Stensättningen saknade 
jordfyllning. Inga fynd påträffades i stensättningarna. 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):  
Skadestatus: Välbevarad . 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Vid besiktning 2018 i samband med arkeologisk 
utredning steg 1 kunde de tre stensättningarna och 5-6 möjliga 
kokgropar som bör vara de som avses vid 1993 års 
inventering identifieras. Ingen skärvstensförekomst kunde 
noteras. 
 
En förundersökning ska göras senare under 2018, varför 
provundersökningar bör göras i det sammanhanget och inte i 
en steg 1-utredningen.Kokgroparna bör provundersökas för att 
säkerställa om de är kokgropar eller andra gropar. Möjligen 
finns ytterligare en stensättning inom lokalen.  
  
Antikvarisk kommentar: De identifierade lämningarna vid 
utredningens steg 1 redovisas som separata beskrivningar 
med eget ID-nummer för varje objekt. 
 
Terräng: Småstenig och sandig NO-sida av långsträckt åsrygg 
(Ö-V). Tallskog.   
 
Referens: Östlund, Olof. 1997. Arkeologiskt forskningsprojekt 
Harrsjön. Bureå sn, Västerbotten 1991 – 95. Stiftelsen 
Skellefteå museum. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Bureå 357:1 
 

 
Stensättning 
 

 
Tidigare beskrivning (1994) enligt FMIS: 
Stensättning, ov, 3,5x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m h.  
Fyllning av 0,1-0,2 m st stenar. I SV är en stubbe. 

 
Fornlämning 
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Granskning 2017-06-07 (LBN, IN, ON) och 2017-09-
30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning, oval, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 0,2 m 
hög. Fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar. I mitten är en grop 0,7 
m i diameter och 0,1 m djup. 
 
Terräng: Mycket liten avsats i S-sluttning av stenig 
moränrygg. Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot V/VNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
RAÄ Bureå 388:1 

 
Gravfält 

 
Tidigare beskrivning (från 1994) enligt FMIS:  
Gravfält bestående av 6 gravar varav 5 är stensättningar och 
ett röse. Samtliga är ovala. 
Stensättningarna är 2,8-4 x 4 – 6,5 m och 0,2-0,4 m h. Fyllning 
av 0,1-0,5 m st. stenar. I 2 av stensättningarna ingår större 
block i anläggning, i ytterligare 2 begränsas stensättningarna 
av större block. De 5 stensättningarna har alla grop eller 
svacka, i mitten, 2 runda 1,1–1,5 m diam, och 3 avlånga2,3-
3x0,8-1,5 m. 
Röset är ovalt 3,5x2,5 och 0,5 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. 
Tillägg L Sundqvist 1995:  
En stensättning, med hällkista, undersökt 1995 i samband med 
Harrsjöbacken-projektet. 
 

Granskning 2017-05-31 (ON) och 2017-09-21 (LK):  
Skadestatus: Välbevarat. 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
  
Beskrivning: Gravfältet är ca 50x40 m (NV-SO) och omgivet 
av högstubbar. 
 
Terräng: Krönparti av blockig, flack, liten moränhöjd. 
Skogsmark (hygge). 
 
Referens: Östlund, Olof. 1997. Arkeologiskt forskningsprojekt 
Harrsjön. Bureå sn, Västerbotten 1991 – 95. Stiftelsen 
Skellefteå museum. 
 

 
Foto mot NNV: Ola Nilsson 2017.  

 
Fornlämning 
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RAÄ Bureå 396 
 

 
Stenugn? 
 

 
Tidigare beskrivning (från 2012) enligt FMIS: 
Stensättningsliknande stensamling, oregelbunden, 5 x 3 m 
(NV-SÖ) och 0,5 m h, av 0,3 - 0,5 m st stenar, småsten 
saknas. Påträffad i samband med specialinventering år 2012 i 
projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (Skaik). (RAÄ 
dnr 3.4.2-112-2013) 
 
Antikvarisk kommentar: Stensättningsliknande stensamling, 
kan ev vara odlingsröse men småsten saknas. Ligger i närhet 
av ett flertal rösen och stensättningar.De tre 
stensättningsliknande stensamlingarna ligger med ett jämt 
inbördes avstånd ca 95 - 100 m. Svårbedömda lämningar 
därav Bevakas. 
 

Granskning 2017-05-10 (IN, ON, GF) och 2017-09-26 

(LK):   

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenugn?, närmast oval, 2,5x2 m (Ö-V/VNV-
OSO) och 0,7 m hög, av 0,2-0,5 m stora stenar. I N är en 
inbuktning 1 m bred och 0,5 m in i stensamlingen, med 
håligheter mellan stenarna som kan tydas som inrasning. 
Omedelbart framför inbuktningen är en grop 1 m i diameter 
och 0,1 m djup, med en inrasad sten, 0,3 m stor. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd stensamling, möjligen 
har den annan förklaring är raserad stenugn, vilket bör 
undersökas vid behov i steg 2. Bevakningsobjekt om steg 2 ej 
utförs. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande stenbunden moränmark. 
Skogsmark (barrskog). 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 2000079. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Bevakningsobjekt 

 
RAÄ Bureå 397 
 

 
Gränsmärke? 

 
Tidigare beskrivning (från 2012) enligt FMIS:  
Stensättningsliknande stensamling, oval, 2,5 x 1,5 m (N-S) och 
0,4 m h, av 0,3 - 0,5 m st stenar. Delvis övermossad. Påträffad 
i samband med specialinventering år 2012 i projektet Skogens 
kulturarv i Kvarkenregionen (Skaik). (RAÄ dnr 3.4.2-112-2013) 
 
Antikvarisk kommentar: Stensättningsliknande stensamling, 
kan ev vara odlingsröse men småsten saknas. Ligger i närhet 
av ett flertal rösen och stensättningar. De tre 
stensättningsliknande stensamlingarna ligger med ett jämt 
inbördes avstånd ca 95 - 100 m. Svårbedömda lämningar 
därav Bevakas. 

 

Granskning 2017-05-10, (ON, IN) och 2017-09-26 

LK):  
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Beskrivning: Gränssten?, 0,4 m hög, 0,35 m bred vid basen 
(NV-SO) och 0,2 m tjock, lutande mot SV. I postament, 1-1,5 
m stort och 0,4 m högt, av 0,2-0,4 m stora stenar.  
 
Antikvarisk kommentar: Ej i befintlig gräns gör att detta 
alternativt kan vara en stensamling med annan funktion än 
gränsmärke.  
 
Terräng: Flack NO-sluttande moränmark mot mindre 
sankmark. Skogsmark.  
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 2000079. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.  
  

 
Obj.nr: 
S41 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:413 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-09-20 (LK): 
Skadestatus Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Stenbrott i block, 5 m stort och 3 m högt. På den 
mot SO vända sidan har stenar sprängts bort, varav ett block 
ligger kvar. Ett borrhål är ca 0,6 m långt och 3 cm i diameter. 
 
Terräng: Avsats i Ö-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
S42 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:414 
 

 
Lägenhets-
bebyggelse 

 

Granskning 2017-09-20 (LK): 
Skadestatus Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp 
eller liknande, ca 20 m i diameter, bestående av 1 husgrund, 1 
brunn och stenfria ytor.  
 

 
Fornlämning 
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Husgrunden är 5x5 m (N-S/NNO-SSV) med stenfot/jordvall, 1-
1,5 m bred och 0,2-0,4 m hög. I NNV är ett spisröse (?), 2 m i 
diameter och 0,1 m högt av sand och kännbara stenar med 
sond.  
 
Brunnen, 3 m Ö om husgrunden, är 1,5 m i diameter och ca 2 
m djup. Kallmurad insida av 0,5-0,6 m stora stenar. 
 
De stenfria ytorna, direkt V om husgrunden, har troligen varit 
odlade. Sentida åkrar finns S om husgrunden. 
 
Ingen identifierad historisk karta med upplysningar om 
bebyggelse på platsen. 
 
Terräng: Tämligen plan och stenfri moränmark nedanför och 
S om blockig moränrygg. Skogsmark. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj nr: 
S51 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:499 

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2017-09-28 (LK), 2018-06-02 (LK) och 
2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 0,7x0,4 m (NO-SV). Vall kring kanten saknas 
eller är 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provstick 
med sond framkommer karaktäristisk packning av skörbrända 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Registrerad år 2017 men ges något 
ändrad geometri 2018. 
 
Orientering: 12 m Ö om LK2018:45. 
 
Terräng: Flack sandig mark. Skogsmark.  
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.  
 
 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
S52 
 
 
Internt arbetsID: 
EH2017:202 
 

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2017-08-23 (EH) och 2017-09-28 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 0,7 m i diameter. Vall kring kanten saknas eller 
är ca 1 m bred och lägre än 0,1 m hög. På vallen i Ö/ONO är 
en jordfast sten 0,35x0,1 m (N-S/NNV-SSO) och lägre än 0,1 
m hög. Vid provstick med sond känns stenar och i provgrop 
framkommer skörbrända stenar. 
 
Terräng: Flack sandig mark intill liten moränhöjd i NO. 
Skogsmark.  
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017.  
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S53 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:498 

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2017-09-28 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 0,7 m i diameter. Ställvis vall kring kanten, 1-
1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provstick med sond 
framkommer karaktäristisk packning av skörbrända stenar. 
 
Terräng: Flack sandig mark vid liten moränhöjd i NNO. 
Skogsmark.  
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2017.  
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S86 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:133 
 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-07-13 (ON) och 2017-09-24 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 6 gropar, 50x25 m (NV-SÖ). 
Dessa är närmast runda eller ovala, 2-2,5 och 0,3-0,4 m djupa 
respektive 2x1,5 till 3x2 m och 0,2-0,4 m djupa. Bottenplanen 
är 0,5-1,3 i diameter till 1x0,5 m (NO-SV). Samtliga har vall 
kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,1-0,3 m hög. Stenarna är 0,1-
1 m stora, varav några i gropen och några i vallen. Vid 
provstick med sond framkommer brun jord, som indikerar 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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sentida gropgrävning, troligen stubbtäkt. 
 
Antikvarisk kommentar: Groparna kan uppfattas som 
ovanligt stora för stubbtäkt, vilket gör att annan funktion inte 
helt kan uteslutas. Intressant med provundersökning i 
kunskapsuppbyggande syfte, dock saknas kända egenskaper 
som motiverar bedömningen Fornlämning i FMIS.  
 
Terräng: V- och NV-sluttning av mycket stenig moränhöjd. 
Skogsmark. 
 
Referens: Skog & Historia ObjektID 3008060. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
S88 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:103 
 

 
Härd 

 

Granskning 2017-05-11 (ON, IN) och 2017-09-26 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Härd, närmast oval, 1,2x1,1 m (NO-SV). Fyllning 
av övermossade stenar, kännbara med sond, och i ytan 
enstaka stenar, 0,1 m stora. I kanten ca 10 stenar, 0,1-0,3 m 
stora jämte i N/NNO en häll, 0,4 m stor. 
  
Terräng: Sandig avsats i SV-sluttande moränmark, tidigare 
ner mot tjärn, nu ner mot väg E4. Skogsmark (ytterkant av 
kraftledningsgata). 
 

 
Foto mot N: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S98 
 
Internt arbetsID: 
LK2017:481 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2017-09-26 (LK): 
Skadestatus Skadad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Röjningsröse, 4-5 m i diameter och 0,4 m högt 
av 0,0,5-0,3 m stora stenar. Främst Ö om röjningsröset är 
marken stenröjd och har varit odlad. Röjningsröset är en 
bevarad del av fossil åker, som i övrigt är borttagen eller har 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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kvar diffusa synliga egenskaper i fragmentarisk omfattning. 
 
Enligt tidigare redovisning har ett 10-tal röjningsrösen funnits i 
området intill torpet Munters Nybruket (RAÄ Bureå 75:1). På 
den ekonomiska kartan från 1958 redovisas en liten åker på 
denna plats. Tre små åkrar redovisas på laga skifteskartan 
från tiden kring år 1850. 
 
Antikvarisk kommentar: Har tidigare redovisats som del i 
RAÄ Bureå 75:1. Ytterligare något mindre enstaka 
röjningsröse kan finnas kvar i området, men flera har tagits 
bort vid tidigare exploatering. 
  
Terräng: V-sluttande moränmark. Kraftledningsgata i 
skogsmark. 
 
Referens kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Yttervik J133-22L6a60. 
Ekonomiska kartan 1958. 
2) Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG-712G/1848-52, 
Laga skifte. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
S99 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:102 
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2017-05-10 (ON, IN) och 2017-09-26 
(LK): 
Skadestatus Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med stenbrott, 7-8 m i diameter, 
bestående av 5-6 block, 1-3 m stora och intill 1,5 m höga.   
Borrhål är ca 3 cm i diameter. 
 
Terräng: Avsats i ONO-sluttande moränmark. Skogsmark. 
 

 
Foto mot N: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj nr: 
S101 
 
Internt arbetsID: 
IN2017:13 

 
Färdväg 

 

Granskning 2017-05-19 (IN, ON) och 2017-09-27 

(LK):   

Skadestatus:  Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Beskrivning: Övergiven delsträcka av väg, ca 30 m lång (NV-
SO) och 3-4 m bred. Byggd på skrå, i SO uppbyggd intill 0,1 m 
högt, i NV ingrävd ca 0,1 m djupt. Övergår i befintlig väg i NO 
och slutar i SO mot väg E4 (fortsätter på andra sidan). 
 
Längs leden fraktades tjära i tunnor från Burträsk till Ytterviken 
för vidare utskeppning. 
  
Terräng: SO-sluttande moränmark. Skogsmark (sly i 
kraftledningsgata). 
 
Namn: Tjäruleden. 
 
Referens: Namn och historik enligt Barbro Viklund, Yttervik. 

 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Obj.nr: 
S102 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:145 
 

 
Färdväg  

 

Granskning 2017-06-13 (ON) och 2017-09-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Övergiven vägsträcka med namn, ca 75 m lång 
(NO-SV) och 4 m bred, delvis nedrävd intill 0,3 m djupt. Längs 
färdvägens sida i NV är ställvis ett dike 0,5 m brett och 0,2-0,3 
m djupt. Längs färdvägens sida i SO är ställvis 0,5-0,8 m stora 
block undanrullade från vägen. Ansluter till befintlig väg i SV 
och avbryts mot väg E4 i NO (fortsätter på andra sidan). 
 
Vägsträckan är en övergiven del av Tjäruleden, som gick 
mellan Burträsk och Yttervik. I Båtviken skedde omlastning av 
tjärtunnor för transport med häst och vagn till Yttervik, för att 
undvika besvärliga forsar nedströms i Bureälven. 
 
Terräng: Svag SO-sluttning av moränmark. Skogsmark. 
 
Vegetation: Vägen beväxt med lövsly. 
 
Namn: Tjäruleden. 
 
Referens: Namn och historik enligt Barbro Viklund, Yttervik. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NO: Ola Nilsson 2017.  
 

 
Obj.nr: 
S108 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:140 
 

 
Brytningsyta 

 

Granskning 2017-06-13 (ON, NG) och 2017-09-28 
(LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kvartsbrott i naturlig sprickbildning, 17 m lång 
(N-S), intill 0,3 m bred och 0,4 m djup samt vid en 0,6 m hög 
bergssida. I S tydliga brytningsspår. Rikligt med splitter/avfall 
på de omkringliggande hällarna. I N saknas tydliga 
brytningsspår.  
 
Terräng: N-sida av berghäll i krönparti av bergshöjd. 
Skogsmark.  
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S109 
 
Internt arbetsID: 
ON2017:118 
 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-18 (ON) och 2017-09-27 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Grop, 2 m i diameter och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 1,5x1 m (ONO-VSV). Upplagda stenar kring 
kanten är 0,2-0,6 m stora. Provstick med sond ger brun jord 

 
Anmäls ej till FMIS 
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och ingen blekjord, vilket indikerar sentida aktivitet (troligen 
stubbtäkt). 
  
Terräng: N-sluttning av stenig moränmark. Skogsmark. 
 

 
Foto mot NV: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
S177 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:46 
 
  
 

 
Boplatsgrop? 
 

 

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop?, oregelbunden, 1,2x0,7 m (ONO-
VSV) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,7x0,4 m (ONO-VSV). 
Vall kring kanten saknas eller är lägre än 0,1 m hög, utom i 
NV, där en vall är 2x1,5 m (ONO-VSV) och 0,3 m hög 
(sekundär?). Vid provsondning framkommer blekjord i gropen 
men inte i vallen. 
  
Antikvarisk kommentar: Ser ut som rotvälta, men det 
ifrågasätts av blekjordsskillnaden i grop och vall samt läget i 
fornlämningsmiljö. En provundersökning behövs för slutlig 
antikvarisk bedömning. 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande sandig mark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Bevakningsobjekt 

 
Obj nr: 
S178 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:26 
 
  

 
Kokgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop?, rektangulär, 2,5x0,9 m (NO-SV) och 
0,3 m djup. Bottenplanet är 1,1x0,2 m (NO-SV). Vall kring 
kanten 1-2 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid 
provsondning framkommer blekjord, inget kol och kännbara 
stenar, varav en framsondad sten möjligen är skörbränd. 

 
Bevakningsobjekt   
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Antikvarisk kommentar: Kan vara rotvälta, men bör 
provundersökas inom ramen för en steg 2-utredning. 
 
Orientering: 15 m SV om LK2018:31. 
 
Terräng: Sandig avsats i S-sluttning av flack åsrygg (Ö-V). 
Barrskog. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj nr: 
S179 
 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:31 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop, oregelbundet rund, 1,5 m i diameter 
och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring 
kanten, 1-1,5 m bred och intill 0,1 m hög, saknas ställvis. Vid 
provsondning framkommer blekjord och kännbara stenar. 
   
Orientering: 15 m NO om LK2018:26. 
 
Terräng: Flack, sandig och stenig mark nedanför liten stenig 
kulle i flack åssträckning (Ö-V). Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S180 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:45 
 
 
 

 
Boplatsgrop? 
 

 

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop?, oval, 1,3x1 m (VNV-OSO) och 0,2 
m djup. Bottenplanet är 1x0,2 m (VNV-OSO). Vall kring 
kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid 
provsondning framkommer svårbedömd blekjord och inga 
kännbara stenar. 
  
Antikvarisk kommentar: Regelbunden form, blekjord och 
läget i en fornlämningsmiljö gör att fornlämningsbedömning 
förefaller rimlig, men naturbildning kan inte helt uteslutas. En 

 
Bevakningsobjekt 
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provundersökning behövs för slutlig antikvarisk bedömning. 
 
Orientering: 12 m V om LK2018:55. 
 
Terräng: Flack sandig mark. Barrskog. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S181 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:32 
 
  

 
Boplatsgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsgrop?, oval, 2x1,5 m (VNV-OSO) och 0,2 
m djup, med i ytan rundande och kantiga stenar, intill 0,2 m 
stora. Bottenplanet är 1,1x0,6 m (VNV-OSO). Vall kring 
kanten, 1-1,5 m bred och intill 0,1 m hög, tydligast i S. 
Rundade stenar och en sprucken sten på bottenplanet, på 
vallen och i närmaste omgivningar.  
 
Antikvarisk kommentar: Kan alternativt vara naturbildning i 
stenig mark (gammal rotvälta), men har fornlämningskaraktär 
av gropens dimensioner och vallens regelbundenhet. 
   
Orientering: I fastighetsgräns och 17 m SV om LK2018:48. 
 
Terräng: Flack stenig avsats i svagt Ö-sluttande större åsrygg 
(Ö-V). Barrskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Bevakningsobjekt   

 
Obj.nr: 
S182 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:48 
 
  
 

 
Kokgrop? 
 

 

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop eller gammal rotvälta, rektangulär (eller 
oval), 2x1 m (N-S) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 1,3x0,2 m 
(N-S). Vall kring kanten, 1-2 m bred och intill 0,2 m hög, 
tydligast utmed långsidan i Ö. Vid provsondning framkommer 
spruckna stenar och blekjord i oklar omfattning. 
 
Antikvarisk kommentar: Vallen i Ö har rotvältakaraktär, men 
att vall även finns i V och spruckna stenar syns i gropen 
motiverar provundersökning vid behov. 

 
Bevakningsobjekt 



Bilaga 4 sid 23 
 

 
Orientering: 10 m Ö om fastighetsgräns och 14 m SSV om 
LK2018:25. 
 
Terräng: Flack sandig mark. Barrskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S183 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:24 
 
  

 
Boplatsgrop?  

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Grop, troligen gammal rotvälta, närmast oval, 
2x1,5 m (VNV-OSO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,4 
m (NV-SO). Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m 
hög eller saknas. Vid provsondning framkommer dåligt med 
blekjord och kännbara stenar som inte förefaller skörbrända. 
  
Antikvarisk kommentar: Morfologi och provsondning tyder på 
rotvälta, men läget i anslutning till RAÄ Bureå 356:1 gör att det 
bör undersökas om boplatsen sträcker sig hit. Intill 15 m VNV 
om gropen finns ytterligare ca 5 gropar som kan 
provundersökas inom ramen för en förundersökning av RAÄ 
Bureå 356:1 (eller steg 2-utredning). 
 
Orientering: 13 m VNV om skogsbilväg och 28 m ONO om 
LK2018:51. 
 
Terräng: Sandig avsats i N/NNO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Tallskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Bevakningsobjekt 
inom 
förundersöknings-
område (eller steg 
2-område). 
 
  

 
Obj nr: 
S184 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:25 
 
   

 
Boplatsgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsgrop eller naturbildning, närmast rund, 
1,5 m i diameter och 0,3 m djup. Bottenplanet är 0,6x0,3 m 
(ONO-VSV). Vall kring kanten, 1,5 m bred eller saknas och 
lägre än 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer otydlig 
blekjord och inga kännbara stenar. 

 
Bevakningsobjekt   
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Antikvarisk kommentar: Kan vara rotvälta, men bör 
provundersökas inom ramen för en steg 2-utredning. 
 
Orientering: 6 m S/SSO om skogsbilväg. 
 
Terräng: Sandig avsats i SSO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj nr: 
S185 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:50 
 
  

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2018-06-01 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och 
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,2 m i diameter. Vall kring kanten, 
1 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid provsondning 
framkommer blekjord och skärvsten. 
 
5 m Ö-OSO om kokgropen är en oval grop 1,5x1 m (VNV-
OSO) och 0,3 m djup, med bottenplan 0,2 m i diameter och 
vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Den 
har dåligt med blekjord och rundade till synes opåverkade 
stenar vid provsondning och kan antas vara en sentida 
täktgrop. 
 
Orientering: 13 m Ö/OSO om skogsbilväg. 
 
Terräng: Liten platå i flack sandmark med inslag av rullstenar. 
Tallskog. 
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Fornlämning 

 
Obj nr: 
S186 
 
Internt arbetsID: 
 
LK2018:19 
 
  

 
Boplatsgrop? 
 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-05-31 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop eller täktgrop, oregelbunden, 
närmast oval, 2,5x1,5 m (NNV-SSO) och 0,4 m djup. Ojämnt 
stenigt bottenplan, 1,5x0,8 m (N-S), med i N en jordfast sten, 
0,5 m stor. Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,2 m hög av 
0,1-0,6 m stora stenar, varav de största jordfasta. Vid 
provsondning framkommer ingen blekjord, vilket även gäller för 
mark utanför gropen. 

 
Bevakningsobjekt  
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Antikvarisk kommentar: Ingen blekjord kan tyda på provgrop 
för täkt, men form och vall gör att denna grop kan bevakas då 
den är belägen i ett större grav- och boplatsområde. Tydliga 
ytliga täkter förekommer i närheten. 
 
Terräng: Liten svacka i krönparti av stenig/sandig åsrygg (Ö-
V). Tallskog. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S187 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:53 
 
  

 
Stensättning? 
 

 

Granskning 2018-06-09 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Stensättning?, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,2 m hög. 
Ojämn fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar. Påverkad av stubbe, 
tall och troligen tidigare körning vid skogsbruk. 
 
Antikvarisk kommentar: Tidigare inte registrerad inom RAÄ 
Bureå 356:1. Svag välvning gör att naturbildning inte kan 
uteslutas, men form och läget vid konstaterade gravar 
motiverar undersökning i samband med beslutade 
arkeologiska grävinsatser under 2018. 
 
Orientering: 13 m SO om LK2018:17. 
 
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med 
fornstrandvallar. Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018.  
 
 
 

 
Bevakningsobjekt. 
Är inte tidigare 
registrerad men 
bör tillföras RAÄ 
Bureå 356:1. 
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Obj nr: 
S188 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:13 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ):   

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop (?), närmast rund, 1,5 m i diameter och 
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,4 m (NO-SV/ONO-VSV). Vall 
kring kanten,1,5-2 m bred och 0,1 m hög eller lägre.   
 
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018. 
 
Orientering: 7 m SSV om LK2018:21. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 

 
Obj nr: 
S189 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:21 
 
  

 
Kokgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop?, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och 
0,1 m djup. Bottenplanet, stört av granrot, är 0,7x0,4 m (N-S). 
Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller 
saknas. Vid provsondning framkommer dåligt med blekjord och 
kännbara stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018. 
 
Orientering: 7 m N/NNO om LK2018:13. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018. 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 
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Obj nr: 
S190 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:20 
 
  

 
Kokgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop?, närmast oval, 1,5x1 m (NNV-SSO) 
och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,5x0,3 m (NNV-SSO). Vall 
kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid 
provsondning framkommer dåligt med blekjord och kännbara 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018.. 
 
Orientering: 7 m SO om LK2018:14 och 9 m N/NNV om 
LK2018:21. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 

 
Obj nr: 
S191 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:14 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop (?), närmast oval, 1,5x1 m (N-S) och 
0,2 m djup. Bottenplanet är 0,7x0,5 m (NNO-SSV). Vall kring 
kanten,1,5-2 m bred och lägre än 0,1 m hög.   
 
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018. 
 
Orientering: 7 m S/SSO om väg, 7 m NV om LK2018:20. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 
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Obj nr: 
S192 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:22 
 
  

 
Kokgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop?, närmast rund, 1 m i diameter och 0,2 
m djup. Bottenplanet är 0,4 m i diameter. Vall kring kanten, 1-
1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid 
provsondning framkommer tendens till blekjord och kännbara 
stenar. 
 
2 m VNV om gropen är ett block, 3x1,5 m (VNV-OSO) och 0,6 
m högt. Sprickor kan vara ett resultat av eldning. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018. 
 
8 m NNO om gropen är en annan grop, 1x0,5 m och 0,1 m 
djup, som också bör kontrolleras i boplatsområdet. 
 
Orientering: 18 m VSV om LK2018:13. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 

 
Obj nr: 
S193 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:23 
 
  

 
Kokgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop?, närmast oval, 1,2x1 m (NV-SO) och 
0,3 m djup. En tall med rötter påverkar gropens utseende. 
Bottenplanet är 0,7x0,3 m (NV-SO). Vall kring kanten, 1-1,5 m 
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning 
framkommer dåligt med blekjord och kännbara stenar. 
  
Antikvarisk kommentar: Bör kontrolleras närmare för slutlig 
bedömning inom ramen för steg 2 och förundersökning som 
ska göras av Skellefteå museum senare under 2018. 
 
Orientering: 2 m Ö om fastighetsgräns och 9 m V om 
LK2018:22. 
 
Terräng: Sandig avsats i NO-sluttning av åsrygg (Ö-V). 
Skogsmark (barrskog). 
 

 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 
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Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
S194 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:15 
 
  
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning, närmast rund, 3 m i diameter och 
0,3 m hög. Fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar, i regel 0,1-0,2 m 
stora. I mitten är en grop 0,5 m i diameter och 0,1 m djup. 
 
Orientering: 4 m Ö om fastighetsgräns och 21 m NNV om 
LK2018:17. 
 
Terräng: Fornstrandvall i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-
V). Barrskog med lövsly. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning. 
Ingår i RAÄ Bureå 
356:1. 

 
Obj nr: 
S195 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:17 
 
  

 
Stensättning 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Undersökt och restaurerad. 
  
Beskrivning: Stensättning, oregelbunden, 2,5-3 m i diameter 
och 0,2 m hög. Fyllning av 0,1-0,3 m stora stenar.   
 
Orientering: 7 m NO om LK2018:16. 
 
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med 
fornstrandvallar. Barrskog. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning. Ingår i 
RAÄ Bureå 356:1 
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Foto mot SV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj.nr: 
S196 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:16 
 
   

 
Stensättning 

 

Granskning 2018-05-25 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Undersökt och restaurerad.   
 
Beskrivning: Stensättning, närmast rund, 3 m i diameter och 
0,4 m hög. Röseliknande välvning. Fyllning av 0,1-0,4 m stora 
stenar.   
 
Orientering: 7 m SV om LK2018:17. 
 
Terräng: Avsats i NNO-sluttning av stenig åsrygg (Ö-V) med 
fornstrandvallar. Barrskog. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning. Ingår i 
RAÄ Bureå 356:1. 

 
Obj nr: 
S197 
 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:18 
 
  

 
Boplatsgrop? 

 

Granskning 2018-05-27 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop eller naturbildning, närmast oval, 
1,5x1 m (NV-SO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i 
diameter. Vall kring kanten, 1,5 m bred och lägre än 0,1 m 
hög. Vid provsondning framkommer blekjord och känns en 
sten ca 0,3 m under bottenplanet. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan vara naturbildning, men bör 
bevakas i samband RAÄ 390:1. 
 
Orientering: 2 m S om skogsbilväg. 
 
Terräng: Avsats i svagt N-sluttande sandig mark. Tallskog. 
 

 
Bevakningsobjekt.   
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Foto mot N: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S198 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:33 
 
  

 
Kokgrop (?) 

 

Granskning 2018-08-28 (LK) och 2018-05-31 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop (?), rund, 2 m i diameter och 0,2 m 
djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m 
bred och intill 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer 
blekjord och kännbara stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Bedömningen baseras på morfologi 
och kännbara stenar, de senare har inte kontrollerats vid 
utredningstillfället 2018 (kan kontrolleras inom ramen för steg 
2-utredning eller förundersökning). 
   
Orientering: 9 m N om skogsbilväg. 
 
Terräng: Liten förhöjning i flack sandig och stenig mark 
nedanför liten stenig kulle på flack åssträckning (Ö-V). 
Tallskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj nr: 
S199 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:51 
 
  

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1 m i diameter och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 1 m bred 
och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning 
framkommer skärvsten. 
 
7 m SSO om kokgropen är en oregelbunden grop 1-1,5 m i 
diameter och 0,3 m djup, med bottenplan 0,3 m i diameter. 
Den har dåligt med blekjord och inga kännbara stenar vid 
provsondning och kan antas vara en sentida täktgrop. 
Ytterligare enstaka gropar i anslutning till kokgropen saknar 
fornlämningskaraktär. 
 
Orientering: 9 m Ö om fastighetsgräns och 27 m SO om 

 
Fornlämning 
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LK2018:13. 
 
Terräng: Svag NNV-sluttning av sandig åssträckning (Ö-V). 
Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S200 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:52 
 
  

 
Kemisk industri 
 

 

Granskning 2018-06-01 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Tjärdal, 7x6 m (NNO-SSV), bestående av en 
grop, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,2 m djup, omgiven av en vall, 1,5-3 
m bred och 0,1-0,3 m hög, med i N-NNO en öppning, 1 m 
bred, till en ränna, 3 m lång, 0,8 m bred och 0,3 m djup. 
Rännan slutar i en uppsamlingsgrop för tjärtunna. Vallen kring 
tjärdalsgropen fortsätter även kring rännan och 
uppsamlingsgropen. 
 
Orientering: 2 m NV om skogsbilväg. 
 
Terräng: N-sluttning av sandig åssträckning (Ö-V). Barrskog. 
 

 
Foto mot SV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj nr: 
S201 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:30 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop, rektangulär, 3x1,2 m (Ö-V) och 0,4 m 
djup. Bottenplanet är 2x0,5 m (Ö-V). Vall kring kanten, 1,5-2,5 
m bred och 0,1-0,2 m hög. Vid provsondning framkommer 
både rundade och skörbrända, spruckna stenar. 
   
Orientering: 21 m Ö/OSO om vägmöte. 
 
Terräng: Sandig avsats i svag NO-sluttning av flack åsrygg 
(Ö-V). Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj nr: 
S202 
 
Internt arbetsID: 
 
LK2018:44 
 
  

 
Boplats 
 

 

Granskning 2018-05-31 (LK, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Skärvstensförekomst, oklar utbredning, 
frameroderad inom ca 3 m i diameter, bestående av måttligt 
med skörbrända stenar i sandmark, även rundade stenar 
förekommer. Stenarna är 0,1-0,2 m stora. 
  
Orientering: 1 m SO om kraftledningsstolpe. 
 
Terräng: Liten förhöjning på avsats i svagt NO-sluttande 
sandig mark. Kraftledningsgata, tidigare skogsmark. 
  

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.  
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S203 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:49 
 

 
Kokgrop 
 

 

Granskning 2018-06-09 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,5 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 0,6 m i diameter. Vall kring kanten, 1-1,5 m i 
diameter och intill 0,1 m hög. Vid provsondning framkommer 
blekjord och karaktäristisk kännbar stenpackning. 
  
Antikvarisk kommentar: Oregistrerade kokgropar kan finnas 
längre mot N-Ö-S. 
 
Orientering: 25 m NNO om LK2018:27. 
 
Terräng: Flack sandig avsats i NO-sluttande sandig mark. 
Barrskog. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S204 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:27 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop, rund, 1,2 m i diameter och 0,3 m djup. 
Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 1-1,5 m 
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas ställvis. Vid 
provsondning framkommer blekjord och skörbränd sten. 
 
Antikvarisk kommentar: Ytterligare gropar som kan antas 
vara kokgropar finns i området, särskilt mot N, Ö och S.  
 
Ca 20 m SO/SSO om kokgropen finns mer svårbedömda 
gropar som kan vara boplatsgropar eller naturbildningar. 
Dessa bör bevakas. 
  
Terräng: Svag OSO-sluttning i östra ändan av flack åsrygg (Ö-
V). Barrskog. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
S205 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:47 
 
  
 

 
Boplatsgrop? 
 

 

Granskning 2018-06-01 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Grop, 1-1,5 m i diameter och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 0,6x0,4 m (VNV-OSO). Vall kring kanten, 1 m 
bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid provsondning 
framkommer både brun jord och kolinblandad blekjord ca 2 dm 
djupt och inga kännbara stenar. 
  
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd grop i 
fornlämningsmiljö med kokgropar. Bör bevakas vid behov i 
samband med LK2018:27. 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande sandig mark. Barrskog. 
 

 
Bevakningsobjekt 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S206 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:28 
 
  

 
Kokgrop 

 

Granskning 2018-05-27 (LK) och 2018-06-15 (SJ): 

Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kokgrop, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och 
0,1 m djup. Bottenplanet är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 
1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid 
provsondning framkommer skörbränd sten. 
 
Terräng: Tämligen flack mark i svag OSO-sluttning i östra 
ändan av flack åsrygg (Ö-V). Blandskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj nr: 
S207 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:34 
 
  

 
Boplatsgrop? 
 

 

Granskning 2018-09-28 (LK) och 2018-05-31 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop?, rund, 1 m i diameter och 0,3 m 
djup. Bottenplanet är 0,4x0,3 m (NNV-SSO). Vall kring kanten, 
1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög eller saknas. Vid 
provsondning framkommer blekjord med kolinblandning. 
  
Antikvarisk kommentar: Kan alternativt vara naturbildning, 
men bör bevakas i samband med RAÄ 390:1. 
 
Terräng: Svagt NV-sluttande sandig mark. Tallskog.  
 

 
Bevakningsobjekt   
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.  
 

 
Obj nr: 
S208 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:41 
 
  

 
Boplatsgrop 
 

 

Granskning 2018-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, oval, 1,8x1 m (Ö-V) och 
0,2 m djup. Bottenplanet är 1,3x0,4 m (Ö-V). Vall kring kanten, 
1 m bred och 0,2 m hög, av 0,1-0,4 m stora stenar. Enstaka 
stenar förefaller nedrasade till bottenplanet. Vid provsondning 
framkommer tendens till blekjord. 
 
I anslutning till boplatsgropen förekommer omplockningar i 
klapper och mindre gropar av svårbedömd karaktär, möjligen 
efter täkter.  
 
Antikvarisk kommentar: Något svårbedömd grop i klapper, 
men bör bedömas som fornlämning av form, jämn vall, 
tendens till blekjord och fornlämningsmiljön med liknande 
lämningar i närheten. 
 
Terräng: Stenig svag V-sluttning nära krönparti av större 
moränrygg (Ö-V). Barrskog. 
  

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.  
 

 
Fornlämning  

 
Obj nr: 
S209 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:40 
 
  

 
Kemisk industri 
 

 

Granskning 2018-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Tjärdal, 7x5 m (ONO-VSV), bestående av en 
grop, 2-2,5 m i diameter och 0,4 m djup, med en fortsättning 
mot V/VSV i en ränna, 2 m lång (ONO-VSV), 0,8 m bred och 
0,4 m djup. Gropen och rännan omges av en vall, 1-2 m bred 
och 0,1-0,3 m hög.  
 
Terräng: Svag VSV-sluttning av sandig moränmark. Tallskog. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  
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Foto mot V/VSV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S210 
 
Internt arbetsID: 
 
LK2018:42 
 
  

 
Färdväg 
 

 

Granskning 2018-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Färdväg, ca 100 m lång (NNO-SSV) och 3 m 
bred. I flack mark byggd som vägbank, 0,1-0,2 m hög, och i 
sluttning svagt skålad, intill 0,1 m djup. Ansluter till bilväg i 
SSV och slutar mot väg E4 i NNO.  
 
Antikvarisk kommentar: Enligt allmänna kartor har vägen 
fortsatt NO om väg E4, där den troligen fortfarande används, 
till skillnad mot den övergivna delen SSV om väg E4.  
 
Terräng: Svag SV-sluttning och flack del av moränmark. 
Blandskog. 
  

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj nr: 
S211 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:43 
 
  

 
Brott/täkt 
 

 

Granskning 2018-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Stenbrott och stenslagningsplats, ca 20 m i 
diameter, bestående av ett 10-tal uthuggna och tuktade 
stenblock, ca 2 m långa och 0,3-0,7 m breda och tjocka. 
Samtliga har huggna kanter och borrhål eller kilmärken, 2-2,5 
cm i diameter. I området är en jordblandad stenhög ca 4 m i 
diameter och 1 m hög, med förutom jord några 0,2-0,6 m stora 
slagna stenar. Enstaka gropar är sannolikt lämningar efter 
grävning i syfte att tillvarata större block för stenslagningen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan ha samband med bebyggelse 
vid denna plats, se LK2018:66, men alternativt ägde 
stenhuggeriverksamheten rum sedan intilliggande bebyggelse 
övergivits. 
  
Terräng: Svag V-sluttning av moränmark. Barrskog. 
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



Bilaga 4 sid 38 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S212 
 
Internt arbetsID: 
 
LK2018:67 
 
  

 
Lägenhets- 
bebyggelse 
 

 

Granskning 2018-08-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Bebyggelselämningar efter gård eller torp, ca 
50x20 m (NV-SO), bestående av 1 husgrund och påverkade 
markytor.  
 
Husgrunden, i NV, är 5x5 m (NNV-SSO) med övermossad 
stenfot, 1 m bred och 0,2-0,4 m hög. I Ö spisröse, 2 m i 
diameter och 0,5 m högt, övermossat. 
 
Omedelbart OSO om husgrunden är en trolig utbyggnad 5x2 
m (NNO-SSV), i OSO avgränsad med en jordvall, 1 m bred 
och 0,2 m hög. 
 
De påverkade markytorna har enstaka gropar och mindre 
avbaningar. En grop, 12 m SSO om husgrunden, 1-1,5 m i 
diameter och 0,3 m djup med bottenplan 1x0,7 m (N-S) 
förefaller igenfylld med stenar. 5 m N/NNO om den gropen är 
en annan grop 1-1,5 m i diameter och 0,2 m djup med 
bottenplan 1x0,6 m (VNV-OSO). Groparna kan alternativt ha 
att göra med stenslagning (se LK2018:43).  
 
I området med påverkade markytor är två byggnader 
markerade på laga skifteskartan över Yttervik. Det framgår inte 
av kartan om detta är ett torp eller en gård, men troligen torp 
eftersom en gård ska flytta ut och troligen bebyggs där gården 
Bergsåker finns i dag. 
 
Antikvarisk kommentar: Kan ha samband med stenslagning 
vid denna plats, se LK2018:43. 
 
Orientering: Husgrunden 10 m SSV om väg. 
  
Terräng: Liten avsats i SSV-sluttande sandig moränmark. 
Skogsmark. 
 
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 24-BUG-
712G/1848-52, Laga skifte. 
 

 
Husgrunden i sly och bland smågranar. Foto mot S: Lennart 
Klang 2018.  

 
Fornlämning 
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Stenfylld grop. Foto mot SSV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Obj nr: 
S213 
 
Internt arbetsID: 
 
LK2018:39 
 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 
 

 

Granskning 2018-05-30 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
  
Beskrivning: Husgrund, närmast oval, 8x7 m (VNV-OSO), 
bestående av ett rektangulärt utrymme, 3x2,8 m (VNV-OSO) 
och 0,1 m djupt, omgivet av en jordvall, 2-3 m bred och intill 
0,4 m högt, med enstaka synliga stenar, 0,2-0,3 m stora, under 
mossa, ljung och ris. I OSO en ingång, 0,3 m bred.  
 
Hus saknas på denna plats vid laga skiftet för Yttervik. Laga 
skifteskartan anger åkrar, äng och skog på nuvarande platsen 
för gården Bergsåker. 
  
Antikvarisk kommentar: Husgrunden är belägen på 
Bergsåkers gårdstomt med flera kulturhistoriskt intressanta 
byggnader, tillkomna efter laga skiftet. Gårdstomten är 
belägen på ett möjligt boplatsläge för både förhistorisk 
bosättning och historisk samisk bosättning. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Utkant av gårdsplan. 
  
Referenser kartor:  
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-BUG-712G/1848. Laga 
skifte. 
 

 
Foto mot OSO: Lennart Klang 2018.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning  

 
Obj.nr: 
S214 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:58 
 
  
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2018-06-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg eller brukningsväg, ca 70 m lång (NO-
SV), 1,5-2 m bred och 0,1 m djup. Ställvis kantad av vall, intill 
2 m bred, av jord och stenar intill 1 m stora. Slutar i SV mot 
Båtvikstjärnen och i NO mot väg E4. 
 
Färdvägen har hålvägskaraktär av att stenar röjts undan och 
att vägen sedan huvudsakligen varit stig. Den markeras som 
brukningsväg på den ekonomiska kartan från 1958 men inte 
på den ekonomiska kartan från 1982. Troligen användes den 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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som stig fram till att väg E4 byggdes kring år 2000. På kartan 
från 1958 finns en fortsättning NO om väg E4 till Yttervik. 
  
Terräng: SSV-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). 
 
Referenser kartor:  
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 22L6a 
Yttervik /1958.  
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan 22L6a 
Yttervik /1982.  
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2018. 
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Tabell VIII. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Bureå 

socken. 
  

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
Internt arbetsID: 
IN2017:21 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2017-05-29 (IN, NG) och 2017-09-26 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 35x30 m 
(NNO-SSV) ca 40 m över havet. Sandigt område med inslag 
av stenar, några jordfasta block, 0,5-1 m stora, och smågropig 
yta. Vid sondning framkommer blekjord och kännbara stenar i 
gropar, 1 m i diameter och 0,1 m djupa (kan vara gamla 
rotvältor). Inga fynd vid okulär besiktning.   
 
Terräng: Sandig avsats i SV-sluttande moränmark mellan 
stenig liten moränhöjd i NV-N-NO och större berg i Ö. 
Skogsmark (barrskog). 

 

 
Foto mot SV: Ingela Norlin 2017. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk  

 
Internt arbetsID: 
IN2017:27 
 
 
 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Ganskning 2017-06-05 (IN, GF, ON) och 2017-09-20 
(LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 50 m i 
diameter på tämligen jämn, svagt SO-sluttande mark. Inga 
fynd vid okulär besiktning eller andra indikationer än sandig 
mark och terrängläget. Den flacka marken och de låga 
moränhöjderna, som ger begränsat skydd topografiskt, 
indikerar låg sannolikhet för en boplats, dock saknas rotvältor 
och andra markskador som möjliggör besiktning under 
markytan. 
  
Terräng: Flack, svagt SO-sluttande sandig moränmark mellan 
sankmark i SO och små moränhöjder i NNV och SSV.  
Skogsmark (barr). 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk 
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Foto mot SO: Ingela Norlin 2017. 
 

 
Internt arbetsID: 
LK2018:35 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-05-28 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge inom ca 50x30 m (N-
S) i sandigt område, ca 25-30 m över havet, i tämligen flack 
sandig mark, svagt sluttande mot Ö. I den svaga Ö-sluttningen 
förekommer låga sandryggar, som är forna strandvallar. Detta 
möjliga boplatsläge är en sådan flack fornstrandvall. Den har 
enstaka gropar av svårbedömd karaktär, 1-1,5 m i diameter 
och 0,1-0,2 m djupa, med blekjord vid provsondning, möjligen 
naturbildningar (gamla rotvältor). Inga fynd vid okulär 
besiktning. 
 
Ingår i fornlämningsområde för grav- och boplatsområdet RAÄ 
Bureå 356:1, som enligt länsstyrelsebeslut ska förundersökas 
av Skellefteå museum 2018. 
 
Antikvarisk kommentar: Ingår även i ett större område, ca 
400x350m (Ö-V), inom vilket markkemi bör övervägas som del 
i steg 2-undersökningar eller utökat förundersökningsområde 
inom marker som berörs av den planerade järnvägen. Det 
större området har ett flertal registrerade fornminnen och 
bevakningsobjekt (LK2018:13-28, LK2018:30-34, LK2018:44-
53, LK2018:55 samt enstaka registreringar 2017). Förutom 
markkemi bör steg 2-utredning omfatta Bevakningsobjekt och 
utvalda markytor med ledning av resultatet av markkemin.   
 
Terräng: Flack sandig mark mellan åsrygg i S och sankmark 
längre bort i N-NO. Tallskog. 
  

 
Foto mot S: Lennart Klang 2018. 
 

 
Påtagligt förhöjd 
risk. 
 
Ingår i 
förundersöknings-
område för RAÄ 
Bureå 356:1. 

 
Internt arbetsID: 
LK2018:64 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-07-27 och 2018-08-21 (LK): 
Utredningsområde. Möjligt boplatsläge, svåravgränsat inom 
minst ca 170x120 m (NV-SO) på svagt utskjutande liten 
höjdrygg (NO-SV) ca 35 m över havet mot dalgång i S-SV. I 
NO stenig moränmark med inslag av sand- och grustag vid 
väg, i SO avsats i åkermark med potatisland, I NV och SV 
gården Bergsåker (med husgrunden LK2018:39). Förutom det 

 
Förhöjd risk 
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topografiska läget och gynnsam sandmark inga indikationer 
som t.ex. skörbränd sten, artefakter eller avslag synliga vid 
besiktning i bl.a. potatislandet, åkerkanter och grustäkterna.  
 
Ingår i ett större område som fortsätter mot SO och 
LK2018:43, LK2018:67 och RAÄ Bureå 265:1 (se kommentar 
nedan). Hela detta större område, ca 600x200 m, bör beaktas. 
 
Antikvarisk kommentar: Inom det större området, minst 
600x200 m (NV-SO), bör markkemi och eventuella 
provundersökningar övervägas vid behov. Utökningen av det 
170x120 m stora området berör marker mot SO som har 
svårbedömda gropar och sentida täktgropar samt marker som 
påverkats av bebyggelse och åkermark. Bebyggelsen består 
av kulturhistoriskt värdefulla timringar tillhöriga Bergsåker. 
Mycket bra topografiskt läge för boplats, men inga 
boplatsindikationer synliga vid besiktning i åkerkanter och 
vägskärningar i det större området. 
 
Terräng: SV-sluttning av moränmark med inslag av sand och 
grus. Tomtmark, åkermark och skogsmark. 
  

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2018. 
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Figur V. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

södra delen av Bureå socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i 

mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. För teckenförklaring se figur VI. Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur VI. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

norra delen av Bureå socken, Skellefteå kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i 

mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17.Underlagskarta: 

Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Rapport 2018:4 

 

 

 

Bilaga 5. Redovisning av registrerade fornminnen i 

Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun, 2018. 
 

Tabell IX har även med fornminnen som registrerades 2017 inom eller i nära anslutning 

till 2018 års tilläggsområde. 

Inga utvärderade områden för steg 2 vid 2018 års steg 1-utredning. 

 

Tabell IX. Registrerade fornminnen i Skellefteå socken och stad 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ  
Skellefteå stad 
630:1 
 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:  
Boplats, ca 50x20 m (NÖ-SV), fynd av skärvsten, kvartsavslag 
samt brända ben och tänder. Tidigare utredning ca 35x20 m. 
Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1998.  
 
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 
2000 påträffades skärvsten, kvartsavslag och ben. Bland 
benen fanns tåben från säl, fiskkota och skulderblad från ett 
mindre djur. Benen påträffades inom en ca 1 m st 
mörkfärgning, ca 0,05-0,06 m dj, mörkfärgningen är fet. Strax 
utanför mörkfärgningen påträffades en mindre koncentration 
av tänder, sannolikt från gräsätare. 
 
Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid särskild arkeologisk 
undersökning år 2001 av boplatsen SÖ del påträffades 3 
anläggningar varav 1 avslagsgrop med 115 kvartsavslag, 1 
brunfärgning med ben samt 1 avslagskoncentration. 
Brunfärgningen var 1,2x1,2 m st och 12 cm tj med i ytterkanten 
enstaka skärvstenar. Närmare botten av brunfärgningen blev 
färgen mörkbrun och materialet fetare. I brunfärgningen 
påträffades 505 benfragment. Den osteologiska analysen visar 
att benen kommer från bäver, skogsmård, älg samt ett fåtal 
ben av fisk och fågel. Dessutom påträffades 1 mynningsbit av 
ett keramilkärl. Koncentrationen av kvartsavslag var 1,6x0,7 m 
st, där påträffades ca 150 kvartsavslag och 1 skrapa av kvarts. 
Det insamlade kolet 14C-daterades till 770-500 och 460-340 
BC (1 sigma) (2470+-40 BP). 
 

Granskning 2017-05-23 (GF, NG) och 2017-09-17 

(LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Delundersökt. 
 
Beskrivning: Boplats, oklar utsträckning, delundersökt och 
delvis borttagen. Vid utredningstillfället 2017 kunde enstaka 
skörbrända stenar och ett kvartsavslag iakttas i N vid 
boplatsytans avgränsning enligt FMIS.  

 
Fornlämning, 
delundersökt 
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Enligt den arkeologiska utredningsrapporten 1998 påträffades 
och tillvaratogs även en bit slagg (bottenskålla). 
 
I rapporten från slutundersökningen framgår att huvuddelen av 
boplatsen inte undersöktes. Den undersökta delen låg i 
nuvarande vägområde för E4:an. Den del som inte 
undersöktes finns kvar längre mot NO. 
  
Terräng: SO-sluttande sandig moränslänt ca 35-40 m över 
havet. Barrskog och vägområde. 
 
Referenser:  
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.  
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av 
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, 
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Skellefteå museum.   
2) Andersson, Berit. 2000. Rapport över arkeologiska 
förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken 
samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny  
vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart 
Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (RAÄ 
dnr 321-5268-2000).  
3) Andersson, Berit. 2003. Rapport arkeologiska 
slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 
631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens 
län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn 
samt ny avfart Skelleftehamn. Arkeologisk Rapport 
Västerbottens museum. 

Foto mot S: Niklas Groop 2017. 

 
RAÄ Skellefteå 
stad 631:1 
 

 
Boplats  

 
Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:  
Boplats? undersökt och borttagen, ca 20x10 m (NÖ-SV), fynd 
av kvartsavslag och splitter samt rester efter en stubbtäkt, 
oval, 1,7x1,4 m st och 0,2 m dj. Stubbtäkten ansågs efter 
utredningen ev. vara en boplatsgrop. Påträffad i samband med 
arkeologisk utredning år 1998.  
 
Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 
2000 påträffades en stor koncentration av kvartsavslag. 
Boplatsgropen är sannolikt rester efter stubbtäkt. 
 
Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning 
år 2001 framkom 1 koncentration med kvartsavslag som 
sannolikt utgör en slagplats. Avslagskoncentrationen var 
1,4x0,8 m st (N-S), omedelbart Ö om avslagningsplatsen var 
ett jordfast block, 0,8x0,7 m st, troligen använt som städ vid 
bearbetning av kvartsmaterial. Totalt påträffades 3670 
kvartsavslag och splitter, varav en stor mängd var mycket små 
avslag (1-2 mm st). 
 

Granskning 2017-05-23 (NG) och 2017-09-17 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: Undersökt. 
 
Beskrivning: Se ovan.  

 
Undersökt och 
borttagen 
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Vid utredningstillfället 2017 syns kantiga stenar i markytor efter 
undersökningen år 2001. Dessa stenar är antingen naturligt 
kantiga eller kantiga av eldpåverkan.   
  
Terräng: SO-sluttande sandig moränslänt ca 40-45 m över 
havet. Skogsmark i vägområde. 
 
Referenser:  
1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.  
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av 
planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, 
samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, 
Västerbottens län. Skellefteå museum.   
2) Andersson, Berit. 2000. Rapport över arkeologiska 
förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken 
samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny 
vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart 
Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (RAÄ 
dnr 321-5268-2000).  
3) Andersson, Berit. 2003. Rapport arkeologiska 
slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 
631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens 
län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn 
samt ny avfart Skelleftehamn. Arkeologisk Rapport 
Västerbottens museum. 

Foto mot S: Niklas Groop 2017. 

 
 
Obj.nr: 
S122 
 
Internt arbetsID: 
GF2017:33 
 

 
Övrigt 
 

 

Granskning 2017-05-24 (GF) och 2017-08-20 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Grop i klapperliknande stenig moränmark, 
oregelbunden, 3x2 m (N-S/NNV-SSO) och 0,2 m djup. 
Bottenplanet är 1,5 m i diameter, med två stenar, 0,6 m stora 
och 0,2-0,3 m höga. Vall kring kanten, 1-2 m bred och 0,2 m 
hög. Stenarna är 0,2-0,7 m stora. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd, i första hand sentida 
karaktär av svag blekjordsprofil vid sondning. Svårtydd kartlav. 
Terrängläget och stenarnas storlek kan tyda på sentida 
aktivitet, t.ex. stubbtäkt. 
  
Terräng: Mycket stenig, klapperliknande svagt NO-sluttande 
moränmark. Skogsmark (tallskog). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
S215 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:38 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Jordblandad röjningsröse, ca 6 m i diameter och 
0,8 m högt, av 0,3-0,6 m stora stenar och skräp. Vid 
provsondning framkommer rikligt med kol i jordblandningen, 
angtagligen efter tidigare eldning innan nuvarande skog växte 
upp. Delvis risbelamrad. 
  
Terräng: Liten moränrygg (N-S) i flack sedimentmark. 
Blandskog. 

 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 

 
Obj.nr: 
S216 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:37 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningsröse, oregelbundet, 6x3 m (ONO-VSV) 
och 0,5 m högt, av 0,2-0,7 m stora stenar (sentida stentipp).    
  
Terräng: Svagt SSO-sluttande moränmark ner mot 
sedimentmark. Blandskog ner mot åkermark. 

 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2018. 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Obj.nr: 
S217 
 
Internt arbetsID: 
LK2018:36 
 
  
 

 
Röjningsröse 

 

Granskning 2018-05-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Röjningssten inom 8x5 m (Ö-V), huvudsakligen 
bestående av två röjningsrösen, varav ett i Ö 3x1,5 m (N-S) 
och 0,3 m högt, och ett i V 4x2 m (NNV-SSO) och 0,4 m högt, 
bägge av 0,2-0,4 stora stenar, som till stor del är överväxta av 
mossa och ris. Mellan dessa bildas ett utrymme, 3x3 m (N-S), 
med i ytan enstaka stenar. Röjningsröset i Ö har en rostig 
mjölkhämtare. 
 
Närmare åker i NO finns ytterligare röjningssten i mindre 
omfattning. 
 
Orientering: 30 m SV om åker. 
 
Terräng: Flack moränmark N om liten moränrygg (ONO-VSV). 
Barrskog. 

 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Figur VII. Registrerade fornminnen inom 2018 års tilläggsområden i Skellefteå socken och stad, Skellefteå 

kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, eller i mycket nära anslutning till tilläggs-

områdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 


