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Inledning 
Med anledning av detaljplanearbete inför byggande av bostäder på fastighet Björkfors 1:448 
i Hemavan genomförde Västerbottens museum en arkeologisk utredning av området.  
Anledningen till utredningen var registrerade lokaler med härdar i närheten av 
detaljplaneområdet, vilket inte utesluter förekomsten av ytterligare fornlämningar inom det 
aktuella området. Utredningen var beställd av Olof Högström, AB Näverskogen.  
 
Utredningen genomfördes den 30 augusti 2007.  
 
Ansvarig för den arkeologiska utredningen var Jans Heinerud, Västerbottens museum. 

Syfte 
Utredningens syfte var att lokalisera eventuella forn- och kulturlämningar inom utrednings-
området. 

Undersökningsområdet 
Utredningsområdet är ca 5 ha stort och lokaliserat mellan en befintlig väg och en bäck. 
Topografin inom området karaktäriseras av små kuperat, sydväst sluttande till flack 
moränmark. Området ligger ca 500 m ö h. (bild 1).  
 

 
Bild 1.  Utredningsområdet (röd markering) i Hemavans by. Ur Blå kartan. 
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Fornlämningsmiljö 
Inom det aktuella området finns idag inga kända och registrerade forn- eller 
kulturlämningar. Närmaste registreringarna ligger ca 1 km NÖ om området och består av 
en härd. Emellertid är det aktuella området och dess närområde, sedan tidigare, mycket 
dåligt inventerade, varvid vi har väldigt dålig kunskap om vilka lämningar som eventuellt 
kan finnas inom området.  
 

Metod 
Efter förberedelsearbetet genomfördes fältrekognosering inom utredningsområdet och på 
de platser som föreföll gynnsamma ur kulturhistorisk synvinkel. Utredningen genomfördes 
genom okulär besiktning samt provstick med jordsond. 

Resultat 
Förutom enstaka bläckor/eventuella barktäkter i utredningsområdets östligaste del 
påträffades inga fasta fornlämningar inom området. Barktäkterna/bläckorna är idag ej 
klassificerade som fasta fornlämningar, dock är det kulturspår som bör bevaras för 
framtiden. Enligt er Illustrationsplan/Detaljplan daterad 070307, förefaller det emellertid 
som om dessa barktäkter kommer att bevaras vid den fortsatta byggnationen av området.   
 
I övrigt framkom inga forn- eller kulturlämningar inom utredningsområdet. 
 

 
Bild 2. Bartäkter/bleckor i utredningsområdets östra del. 
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Administrativa uppgifter 
Kartblad: 20 F 0-1 c-d 
Fastighet:  Björkfors 1:448 
Vbm dnr: 531/07 
Dagsverken, planering: 1 
Dagsverken, fält (inkl restid): 1,5 
Dagsverken, rapport: 1,5 
Beställare: AB Näverskogen, Olof Högström, Artillerigatan 51, 114 45  Stockholm 
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