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Sammanfattning 
 
År 2006 är andra och avslutande året som projektet ”Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland” 
bedrivits i Kiruna, Överkalix och Pajala kommun i Norrbottens län och i Lycksele och Norsjö 
kommun i Västerbottens län. Projektet är ett samarbete mellan de båda länen men har utformats 
på olika sätt och redovisas separat. I denna rapport redovisas endast resultaten för den 
västerbottniska delen av projektet. Precis som förra säsongen har det varit tre inventeringsgrupper 
totalt i Västerbottens län med tre till fem inventerare i respektive grupp. Inventeringar har 
genomförts i områdena omkring Lyckan, norr om Betsele kraftstation, i Lycksele kommun och 
omkring Lillholmträsk och Örträsk i Norsjö kommun. Övervägande delen av de lämningar som 
registrerats under året är kulturlämningar och domineras av tjärdalar, kolbottnar, gårdstomter, 
husgrunder från historisk tid och röjningsrösen. De fornlämningar som registrerats är fem 
fångstgropar, en härd och två boplatsområden i Norsjö kommun och sex härdar och två 
fångstgropar i Lycksele kommun. Vid slutet av inventeringen hade inventerarna även hunnit med 
att registrera alla lämningar i Skogsstyrelsens rikstäckande databas så att informationen finns 
tillgänglig för arkeologer inom projektet och Skogsstyrelsens tjänstemän. Av 215 registrerade 
lämningar i Västerbottens län har 191 granskats av arkeolog. 

Inledning 
 
I takt med att större och tyngre maskiner började användas inom skogsbruket ökade också risken 
att kultur- och fornlämningar skadas eller förstörs helt. Många av dessa lämningar är ännu 
oupptäckta och/eller oregistrerade och med anledning av detta startades ett samarbetsprojekt i 
Västerbotten 1997 mellan bland andra Skogsstyrelsen, Västerbottens Museum, 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen, med syftet att inventera och registrera forn- och 
kulturlämningar. Liknande projekt pågår över hela landet och kallas övergripande för ”Skog & 
Historia” projekt även om de på lokal nivå oftast går under andra namn. 
 
Skogsstyrelsens mål med detta projekt är att inga fornlämningar ska skadas och att skador på 
redan kända och värdefulla kulturlämningar ska vara försumbara år 2010, allt i enlighet med 
miljömålet ”Levande Skogar”. 
 
Tidigare har Riksantikvarieämbetet haft allt ansvar för inventeringen av forn- och kultur-
lämningar i Sverige, vilket innebar att ett fåtal arkeologer hade stora områden att inventera på kort 
tid och därför lades även större vikt på att registrera fornlämningar hellre än kulturlämningar. 
Som resultat av att ”Skog & Historia” projekt startades upp med hjälp av andra aktörer utöver 
Riksantikvarieämbetet, har mängden registrerade forn- och kulturlämningar ökat drastiskt i hela 
Sverige, mycket på grund av att fler inventerare har kunnat lägga större arbetsinsatser på mindre 
områden. 
 
Informationsinsatser görs även inom inventeringsprojekten, i hopp om att en ökad kunskap och 
förståelse för de forn- och kulturlämningar som finns i skog och mark, också ska leda till ett ökat 
intresse för och bevarande av lämningarna. Förutom att ett större antal inventerare har utbildats 
inom projekten genom åren, så har man även arrangerat informationsmöten och utflykter med 
markägare, skolungdomar och allmänheten i övrigt. Utflykter tillsammans med allmänheten har 
ofta även resulterat i nyhetsartiklar i dagstidningar.  

”Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland 2006” 
 
2006 är andra och avslutande året som ett projekt inom ”Skog & Historia” genomförts som ett 
samarbete mellan Norrbottens och Västerbottens län. Detta innebär att ”Skogens Kulturarv i Övre 
Norrlands Inland” omfattar tre kommuner i Norrbottens län och två kommuner i Västerbottens 
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län, Norsjö och Lycksele kommun. Dessa två kommuner har tidigare deltagit i ”Skog & Historia” 
projekt under åren 1997-1998 och 2000-2002.  
 
Utformningen av projektet har sett olika ut i de båda länen trots att det varit inom samma projekt. 
I Norrbotten har man i tre olika kommuner haft två inventeringsgrupper och en arkeolog per 
kommun. I Västerbotten har man haft tre inventeringsgrupper och en arkeolog i två kommuner. I 
den ursprungliga planen var det tänkt att det skulle vara fyra inventeringsgrupper i Västerbottens 
län men på grund av olika tillfälligheter och administrativa skäl, har det i år bara varit en, lite 
större grupp, i Lycksele. 
 
På Skogsstyrelsen i Lycksele och Norsjö, har en skogsvårdskonsulent på respektive kontor 
fungerat som kommunansvarig arbetsledare för inventeringsgrupperna. Projektledaren fanns på 
Skogsstyrelsen i Pajala fram till och med maj 2006, och projektsamordnare finns på 
Skogsstyrelsen i Umeå. Den antikvariske projektledaren satt på Norrbottens Museum i Luleå 
fram till och med september 2006, därefter flyttade han till Skogsstyrelsen i Luleå. Efter maj 
månad 2006 agerade även den antikvariske projektledaren som övergripande ledare för projektet. 
 

 
  

Bild 1. Inventerare i en fångstgrop i Norsjö kommun 2006. 
 
 

Inventeringen 
 

Inventerarna 
 
Inventerarna utgörs av arbetssökande med olika bakgrund och erfarenheter, som av 
arbetsförmedlingen anvisats praktikplats inom projektet. Praktiken varar i 6 månader och det är 
en fördel både för de inventerande och för projektet om arbetsförmedlingen och 
kommunansvarige på Skogsstyrelsen har god kontakt inför anvisningen, så att de bäst lämpade 
personerna anvisas till projektet. 
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Norsjö Kommun 
I Norsjö kommun har det varit åtta heltidsanvisade fördelade på två grupper med fyra inventerare 
per grupp. En av inventerarna var även anvisad till projektet säsongen 2005, ingen av de övriga 
deltagarna har varit anvisade på ett ”Skog och Historia” projekt tidigare. Alla inventerarna började 
1/6 2006.  
 
Under juli månad fick två av inventerarna annan sysselsättning och ytterligare två i början av 
september. Inga nya anvisade tilldelades projektet och de återstående inventerarna fullföljde sin 
praktik till sista november. Lyckligtvis blev det kvar två inventerare i respektive grupp och beslut 
togs att det bästa var att låta grupperna bestå och inte omfördela dem till en grupp. 
 
Lycksele Kommun 
I Lycksele kommun började inventerarna 5/6 2006. Under hela säsongen har det varit fyra 
heltids- och en halvtidsanvisad. En del inventerare fick annan sysselsättning under säsongen och 
ersattes med nya anvisade. Mot slutet av säsongen fick en av de heltidsanvisade en 
halvtidssysselsättning och fortsatte som halvtidsanvisad på projektet.  
 
Det var planerat att det skulle vara två inventeringsgrupper även i Lycksele, men eftersom ingen 
inventerare ska gå ensam i skogen, och på grund av frånvaro och andra administrativa 
tillfälligheter, har det varit en stor grupp med inventerare i Lycksele. Ingen av inventerarna har 
tidigare varit anvisad till ett ”Skog & Historia” projekt. 
 

Utbildning och Möten 
 
Inventerare 
När de anvisade började sin praktik fick de två dagars introduktion, en dag när de informerades 
om projektet av Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen och en dag med arkeolog i fält med 
genomgång av fältblankett. 2/6 hölls även en dags föreläsning i Norsjö kommun, ”Kulturhistorisk 
översikt och Inventeringskunskap” av en arkeolog.  
 
Genomgång och utbildning för GPS-användning skulle i år hållas av kommunansvarige, men har 
till största delen skötts löpande av arkeolog och med hjälp av en sammanfattad användarmanual 
för GPS. På hösten hölls även en utbildningsdag per grupp, i registrering av blanketter i 
Skogsstyrelsens rikstäckande databas för ”Skog & Historia” projekten. Dessa utbildningsdagar 
hölls av granskande arkeolog och ytterligare utbildningsdagar hölls när grupperna påbörjade sitt 
avslutande arbete inne på Skogsstyrelsens kontor. 
 
Inventerarna har således fått handledning i inventering, registrering och GPS-användning av 
arkeolog löpande under säsongen. Eftersom det tillkom enstaka nya inventerare i Lycksele med 
vid olika tillfällen och ingen enkom utbildning anordnades för dessa, så har det varit en 
bidragande orsak till att det bara varit en grupp i Lycksele då de nya inventerarna har fått sin 
introduktion av inventerare, som varit med från början av säsongen. 
 
Arkeolog 
I Umeå 2/3 hölls ett planeringsmöte för projektet ”Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland”, 
där arkeologer, kommunansvariga, projektledare och projektansvarige deltog. Den 1/3 hölls 
dessutom ett inledande möte med de tre arkeologerna i Västerbottens län och kommunansvarige i 
Skellefteå. Därefter deltog arkeologen i de exkursioner och några av de övriga utbildningsdagar 
som hölls för anvisade inom ”Skog och Historia” projektet, som hållits i kustlandet.  
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Den 13-14 juni arrangerade Västerbottens Museum en tvådagarskurs i skogsskadeinventering 
med 11 deltagare. 30/8-1/9 hade alla anställda inom ”Skog och Historia” projekt i hela Sverige, 
möjlighet att delta i ett seminarium i Sundsvall. 5-6 september deltog arkeologen i en 
tvådagarsutgrävning i Skellefteå tillsammans med inventerare och granskande arkeologer. 5/12 
hölls ett möte i Umeå för ansvariga inom ”Skog och Historia” projekt i Västerbottens län, för att 
utvärdera säsongen 2006. 

Exkursioner 
 
Inventerare 
20/6-21/6 deltog samtliga inventerare på ”Skog och Historia” projekt i Västerbottens län, i två 
heldags exkursioner i Lycksele med en övernattning på Ansia Camping. 2/8 gjorde inventerarna i 
Norsjö tillsammans med inventerarna i kustlandet, en exkursion till de nyfunna hällmålningarna 
på Finnforsberget i Skellefteå kommun. Målningarna återfanns i slutet av juni 2006 av Roger 
Lundkvist, en anvisad inventerare i Skellefteå kommun. Även andra lämningar och ytterligare en 
hällmålning på Norsjömoberget, besöktes under dagen. 
 

 
  

Bild 2. Hällmålningar på Finnforsberget, Skellefteå Kommun. 
 
Den 15/8 gjordes en exkursion med endast inventerarna i Lycksele kommun, till hällmålningen 
och kvartsbrottet vid Lögdån, utanför Fredrika. Detta gjordes för att inventerarna i Lycksele inte 
hade följt med på exkursionen till Skellefteå. 
 
Arkeolog 
Arkeologen deltog i alla ovanstående exkursioner. Dessutom gjordes även exkursioner för alla de 
granskande arkeologerna i Västerbottens län den 16/8 och 26-27/9, då inga inventerare 
medföljde.  
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Bild 3. Inventerare från Lycksele i kvartsbrott vid Lögdån 

Fältarbetet  
 
Vid säsongens start valde inventeringsgrupperna, med hjälp av kommunansvarige på 
Skogsstyrelsen, ett kartblad att börja inventera på. I Lycksele kommun blev detta kartblad 22I 4-5 
g-h, området som kallas Lyckan intill Betsele kraftstation. I Norsjö kommun har många karblad 
berörts av inventeringen i områdena omkring Lillholmträsk och Örträsk. Se figur I, II och V. 
 
Av kommunansvarige fick inventerarna även den utrustning som behövs vid inventering, 
exempelvis GPS, jordsond, fältblanketter, pärm med instruktionsmaterial mm. På 
Skogsstyrelsens lokalkontor ställde man även i ordning arbetsplatser för de inventerande. I 
Lycksele och Norsjö kommun försåg man inventerarna med en tjänstebil från Skogsstyrelsen. 
Detta innebar att den ena gruppen i Norsjö kommun använde privata bilar och erhöll istället 
milersättning.  
 
Efter alla förberedelser, introduktion och utbildning, börjar arbetet i fält. 
 

Arbetsgången 
 
Inventerarna registrerar nya lämningar i fält med hjälp av GPS och en fältblankett som fylls i för 
hand. Informationen från registreringen i fält ska föras över från GPS och blankett till ett 
kartprogram i Skogsstyrelsens rikstäckande databas, som arkeologer inom projektet och 
skogsstyrelsens tjänstemän har tillgång till. I databasen registreras lämningen med en sifferkod 
som talar om huruvida lämningen inventerats (kod 1), kontrollerats av arkeolog (kod 2) eller om 
den är klar att registreras i FMIS (kod 3). Det idealiska är om de inventerare som registrerade 
lämningen i fält även kan överföra informationen till databasen regelbundet under säsongens 
gång. Det handskrivna materialet kan lätt misstolkas av en utomstående och ändringar och 
korrigeringar till det bättre kan göras vid överförandet. 
 
Den fältblankett som används inom projektet har utformats i samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. De ifyllda blanketterna förvaras sedan i original på 
Skogsstyrelsen i respektive kommun och i kopia på Västerbottens Museum.  
 
Lämningarnas positioner skall även överföras till papperskartor som sedan förvaras vid 
Västerbottens Museum i original. Att pricka in lämningars positioner på papperskartor är ett 
förfarelsesätt som blivit kvar efter det man började använda GPS i inventeringen, som en 
säkerhetsåtgärd och för arkivering.  
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Inventerarna skall även skriva en rapport på sitt arbete i fält under säsongen, innan de avslutar sin 
praktik. 
 

Handledning 
 
Enligt planeringen, skall inventeringsgrupperna få besök av en arkeolog åtminstone en gång i 
veckan för handledning och kontroll av de lämningar som inventerarna registrerat. Efter det att 
lämningen är kontrollerad i fält och registrerad i databasen av inventerarna, ska arkeologen ändra 
koden för lämningen till ”kontrollerad” (kod 2). 
 
Tid och Resultat 
Eftersom det har varit tre heltidsgrupper istället för fyra, har det varit möjligt att lägga in extra tid 
för handledning och kontroll när det har behövts. Detta har lett till att det är endast 24 lämningar 
som inte blivit kontrollerade i fält av arkeolog av de 215 lämningar som registrerats i Norsjö och 
Lycksele kommun. Av de 24 lämningar som inte granskats har två registrerats som kontrollerade 
av arkeolog, men dessa har alltså inte kontrollerats i fält. 
 
Antalet kontrollerade lämningar ökas också genom det korta avståndet mellan de två orterna och 
arkeologens möjlighet att kunna ordna privat boende i båda kommunerna. Den flexibilitet och 
den tidsbesparing som detta medför, har gett mer tid till handledning och kontroll samt andra 
uppdrag som arkeologen haft under säsongen. 
 

Informationsslinga 
 
Ett av målen med ”Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland” är att varje kommun ska upprätta 
en informationsslinga. Detta innebär att en promenadslinga med ett lämpligt urval av olika typer 
av lämningar på lagom gångavstånd från varandra, ska förses med informationsskyltar och 
markeringar så att slingan blir lätt att följa. Att hitta en plats i lämplig terräng med representativa 
lämningar på lämpligt avstånd från varandra, är en inte alltför lätt uppgift men trots detta 
kommer en slinga att upprättas i Norsjö kommun och en slinga har redan färdigställts i Lycksele 
kommun. 
 
I Norsjö kommun kommer en informationsslinga att upprättas i Maursele som ligger söder om 
Skellefteåälven. Slingan skall märkas upp och informationsskyltar ska skrivas så att slingan står 
klar till våren 2007. 
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Bild 4 och 5. Magdalenastigen före restaurering. 
              
 
I Lycksele kommun ”övertog” projektet en redan känd vandringsslinga, Magdalenastigen, som 
tidigare skyltats av Domänverket för ca 20 år sedan. Sedan dess har slingan inte underhållits och 
kommunansvarige i Lycksele ordnade med röjning, restaurering av bro och spänger, och 
skyltning så att slingan stod klar i slutet av oktober. Början på Magdalenastigen ligger ca 6 km 
från Lycksele, väg 365 mot Åsele, vid en parkeringsficka alldeles efter vägskylten till Myrholma. 
 

Information 
 
Lördagen den 7/10 anordnade kommunansvarige i Norsjö kommun en exkursion till Maursele 
för allmänheten. Vid exkursionen deltog även arkeologen. Ett 20-tal personer samlades vid den 
såg från 1930-talet som står i Maursele och därifrån gick besöket vidare längs med den 
informationsslinga som ska upprättas där. Innan exkursionen avslutades bjöds deltagarna på 
lunch i det fria. 
 
I Lycksele har man informerat om projektet i samband med informationsträffar 4/6 i Lillskog, 
7/6 i Tannfors, 22/6 i Vormsele, 2/8 i Fäbodliden, 5/9 i Myrholma och 21/9 i Knaften. 
 

 
   

Bild 6. Besökare och kommunansvarige intill en spånhyvel i Marusele, Norsjö kommun, 8/10 2006. 

 
Registrerade lämningar 
 
I Norsjö kommun har man sammanlagt registrerat 130 lämningar på 16 olika kartblad i Norsjö 
socken och i Lycksele kommun har 85 lämningar registrerats på 4 olika kartblad i Lycksele 
socken, alla kartblad räknade i skala 1:10 000. Några av kartbladen i Norsjö kommun begränsas 
av kommungränser till Malå kommun. (Se figur III-IV och tabell I-III) 
 
Anledningen till att så många kartblad berörs i Norsjö kommun, är bland annat att inventerarna 
till stor del har rört sig i, för dem, obekanta områden och när de fått tips från allmänheten så har 
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de tagit tillvara på dessa, även om de har legat på långa avstånd. Även om detta innebär att en stor 
yta blir översiktligt inventerad istället för att en mindre yta, ett kartblad, blir ordentligt inventerat, 
så är det ändå att föredra, då en positiv kontakt med allmänheten förhoppningsvis leder till större 
intresse och förståelse för bevarandet av lämningarna. 
 
När antalet lämningar redovisas har man räknat antalet lämningstyper som har fått individuella 
löpnummer i fält. Under till exempel sammansatta lämningstyper, finns mer än en lämning och 
det kan även finnas mer än en lämningstyp, men dessa har alltså inte räknats var för sig.  
 
16 av de registrerade lämningarna är fornlämningar, resten är kulturlämningar. Av de 16 
fornlämningarna är det fyra som inte har granskats av arkeolog och fyra som ska bevakas. 
Bevakas är en gradering på osäkra fornlämningar, som är till hjälp främst för Länsstyrelsen när 
beslut skall tas om ingrepp på registrerade lämningar.  
 
Terrängen inom de inventerade områdena har varierat i främst i Norsjö kommun, där man också 
rört sig över större område, men huvudsakligen har det rört sig om sandiga områden i närheten 
av vattendrag, där man kan förväntas finna mycket lämningar, även när det gäller förhistoriska 
lämningar. Orsaken till att det ändå har registrerats ett rätt litet antal fornlämningar under 
säsongen, hör nog hellre ihop med inventerarnas tendens att fokusera på lämningar de känner 
sig mer bekanta med och kanske även har egna erfarenheter av sedan tidigare, till exempel 
kolbottnar, tjärdalar och husgrunder, än att det inte finns fler fornlämningar att hitta inom de 
aktuella områdena. 
 

Kulturlämningarna 
 
Kulturlämningarna som registrerades i Norsjö och Lycksele kommun domineras av tjärdalar 
(kemisk industri), bytomt/gårdstomt, husgrund historisk tid och kolbottnar (kolningsanläggning). 
Ca 52 % av det totala antalet lämningar utgörs av dessa fyra lämningstyper.  
 
Tjärdalar 
Tjära var länge en viktig svensk exportprodukt, redan under 1600-talet ingrep Kronan för att 
reglera tjärtillverkningen till vissa delar av Sverige, bland annat till Norrland, för att det inte skulle 
konkurrera med andra viktiga svenska industrier (bergshanteringen) som behövde mycket virke. 
Sverige tillsammans med Finland var under slutet av 1600-talet världsledande i exporten av tjära 
och beck. I början av 1800-talet dominerade Norrbottens och Västerbottens län tjärtillverkningen i 
Sverige och i slutet av 1800-talet brändes nästa all svensk tjära i Västerbottens län. En tjärdal 
försåg bönderna med en viktig extrainkomst och det är inte att undra på att rester av tjärdalar är 
en vanligt förkommande lämning i de västerbottniska skogarna. 
 

 10



 
 

Bild 7. Lämning efter en tjärdal, Norsjö kommun 2006. 

 
Hägnad, Stockhagar 
I Västerbotten är det än så länge bara i Norsjö och Malå kommun som man har hittat en typ av 
hägnad som kallas stockhagar. Hagarna består av stockar med uthuggna hak i vardera änden så 
att de kan byggas upp på höjden. Hagarna som hittats närmast Malån i närheten av Örträsk i 
Norsjö kommun är kraftigt förfallna och övermossade och syns mest som ett svagt sicksack 
mönster i terrängen. Hagarna ligger i en nästan rak linje längst Malån med stora glapp emellan, 
men det har troligen varit en enda sammanhängande konstruktion, som varit åtminstone 1,5 km 
lång. I det här fallet har man troligen velat förhindra att boskap, som betade i skogen, och andra 
djur från att gå ned till myrängarna och äta av gräset, men det finns även uppgifter om att man 
lagt stockhagar längst med fastighetsgränser. 
 
 
 
Härdar 
De flesta av härdarna som registrerats i Lycksele kommun har klassats som kulturlämningar, 
eftersom det troligen är lämningar efter flottare, skogshuggare eller fiskare. Eftersom det är 
omöjligt att avgöra vem eller vilka som anlagt härden kan man inte klassa dem som 
flottningsanläggningar, skogsbrukslämningar eller liknande, därför hamnar de under 
lämningstypen härd, även om det egentligen endast ska gälla fornlämningar. Så småningom 
kommer växtligheten att göra det svårare att med blotta ögat avgöra om det är en recent härd eller 
inte, därför är det bättre att registrera dem när man fortfarande kan avgöra.  
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Bild 8. Stockhage intill Malån i Norsjö kommun. 
 

Fornlämningarna  
 
Under fältsäsongen 2006 hittades två fångstgropar i Lycksele kommun som ska bevakas, sex 
härdar av vilka en ska bevakas och tre inte är granskade och räknas som fornlämning tills dess att 
de granskats av arkeolog. I Norsjö kommun registrerades två härdar av vilka en ska bevakas, fem 
fångstgropar av vilka en inte har granskats av arkeolog och två boplatsområden. 
 
Fångstgropar 
Fyra av fångstgroparna i Norsjö kommun ligger i närheten av fångstgropssystem som registrerats 
sedan tidigare i fornminnesinventeringen. Den femte fångstgropen i Norsjö kommun har inte 
granskats av arkeolog. De två fångstgropar som registrerats i Lycksele kommun ska bevakas och 
ligger för övrigt inte i närheten av varandra eller andra fångstgropar.  
 
Boplatsområde, Härdar 
Två boplatsområden har registrerats inom Norsjö kommun under säsongen 2006. Det ena 
området ligger intill en bäck i närheten av Vargfors kraftstation och består av nio välbevarade, 
stenfyllda härdar. Området är väldigt flackt och sandigt och inte alltför långt från härdarna 
hittades också ett avslag och en skörbränd sten.  
 
Det andra boplatsområdet i Norsjö kommun ligger ca två kilometer sydsydväst om det första 
området, intill Örträskbäcken. Även här är det mycket sandig mark och fem välbevarade, 
stenfyllda härdar återfanns. 
 
I övrigt har ytterligare två härdar registrerats i Norsjö kommun varav en av dessa ska bevakas. I 
Lycksele kommun har 18 härdar registrerats, av dessa är 12 kulturlämningar (se ovan), två är 
fornlämningar, en ska bevakas och tre är inte granskade av arkeolog och räknas tills vidare som 
fornlämningar. 
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Bild 9. Härd inom boplatsområde intill Vargfors kraftstation, Norsjö kommun. 
 
 

Utvärdering 
 
Precis som förra året började inventerarna i projektet ”Skogens Kulturarv i Övre Norrlands 
Inland” i Västerbottens län, i början av juni och därför har man prioriterat att utbilda och skicka 
ut inventerarna i fält så snart som möjligt, för att ta tillvara på den tid då det går vara ute. 
Källforskning, till exempel, har därför inte bedrivits i någon större utsträckning. Däremot har 
inventerarna haft tillgång till den digitaliserade informationen om fornminnesinventeringens 
registrerade lämningar på Skogsstyrelsens databas, så att de själva har kunnat kontrollera om de 
lämningar de hittat har registrerats sedan tidigare eller inte. Detta till skillnad från förra året då 
inventerarna fick vänta på att arkeologen skulle hinna kontrollera denna information på 
Västerbotten Museum mellan besöken.  
 
Datorvanan har varierat inom grupperna och i Lycksele kommun har man haft en fördel av att 
några av inventerarna har haft större erfarenheter med att arbeta med datorer och ta fram 
digitaliserad information.  
  
I år har fler fornlämningar registrerats än förra året, men ändå har inte så många nya 
fornlämningar registrerats som man kanske hade förväntat sig, med tanke på att alla grupper har 
varit i områden med sandig mark i närheten av vattendrag. I båda kommunerna fanns ett antal 
fornlämningar redan registrerade inom de kartblad som inventerades, men det verkar ofta som 
om det är lättare eller mer givande för inventerarna att inventera lämningar som de själva tycker 
är lätta att identifiera och relatera till. 
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Bild 10. Getartallen i Norsjö kommun har använts som utsiktsplats av getarpojke.  

 
 
 
 
 

Referenser 
 
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljövård i skogen – att känna och bevara våra  

kulturminnen, Femte upplagan. Trelleborg 1998. 
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Tabell I 

 

Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland   

Sammanställning Norsjö Socken, Västerbottens län   

     

Lämningtyp Kulturlämn. Fornlämn. 
Ej 

granskat Summa 
Boplatsområde   2   2 

Bro 1     1 

Brott/täkt 2     2 

Bytomt/gårdstomt 10     10 

Dammvall 2     2 

Dike/ränna 2     2 

Flottningsanläggning 2     2 

Fångstanläggning övrig 1   2 3 

Fångstgrop   4 1 5 

Färdväg 1     1 

Gruvhål 2     2 

Husgrund historisk tid 19     19 

Hägnad 4     4 

Härd   2   2 

Kemisk industri 40     40 

Kolningsanläggning 6     6 

Kraftindustri 3     3 

Kvarn 1     1 

Naturföremål/-bildning med tradition 1     1 

Område med skogsbrukslämningar 3     3 

Röjningsröse 10     10 

Tegelindustri 1     1 

Textilindustri 1     1 

Träindustri 4     4 

Övrigt 3     3 
         
Summa 119 8 3 130 
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Tabell II 
 
 

Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland   

Sammanställning Lycksele Socken, Västerbottens län   

     

Lämningtyp Kulturlämn. Fornlämn. Ej granskat Summa 
Bro 4   1 5 

Brott/täkt     1 1 

Bytomt/gårdstomt 3     3 

Dammvall 3   1 4 

Dike/ränna 1     1 

Flottningsanläggning 6   4 10 

Fångstgrop   2   2 

Färdväg 1     1 

Förtöjningsanordning 1     1 

Husgrund historisk tid 5   3 8 

Härd 12 3 3 18 

Kemisk industri 6   1 7 

Kolningsanläggning 13   5 18 

Område med skogsbrukslämningar 2     2 

Röjningsröse     2 2 

Träindustri 1     1 

Övrigt 1     1 
         
Summa 59 5 21 85 
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Tabell III 
 

Skogens Kulturarv i Övre Norrlands Inland   

Sammanställning Norsjö och Lycksele Socken, Västerbottens län  

     

Lämningtyp Kulturlämn. Fornlämn. 
Ej 

granskat Summa 
Boplatsområde   2   2 

Bro 5   1 6 

Brott/täkt 2   1 3 

Bytomt/gårdstomt 13     13 

Dammvall 5   1 6 

Dike/ränna 3     3 

Flottningsanläggning 8   4 12 

Fångstanläggning övrig 1   2 3 

Fångstgrop   6 1 7 

Färdväg 2     2 

Förtöjningsanordning 1     1 

Gruvhål 2     2 

Husgrund historisk tid 24   3 27 

Hägnad 4     4 

Härd 12 5 3 20 

Kemisk industri 46   1 47 

Kolningsanläggning 19   5 24 

Kraftindustri 3     3 

Kvarn 1     1 
Naturföremål/-bildning med 
tradition 1     1 

Område med skogsbrukslämningar 5     5 

Röjningsröse 10   2 12 

Tegelindustri 1     1 

Textilindustri 1     1 

Träindustri 5     5 

Övrigt 4     4 
         
Summa 178 13 24 215 
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Kartblad berörda av inventeringen i Norsjö kommun 

Figur I 

 

Figur II 
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Lämningar i Norsjö kommun 2006 

Figur III 

 
 

 
Lämningar i Lycksele kommun 2006 

Figur IV 
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Kartblad berörda av inventeringen i Lycksele kommun 

Figur V 
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