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Inledning
Med anledning av att Boliden Mineral AB avser att söka koncession i ett område i Skellefteå kommun, 
några km sydväst om Jörn, vid Älgträsket och i ett område i Norsjö kommun vid Maurliden, har 
Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning inom dessa områden. Utredningen utfördes på 
uppdrag av Boliden Mineral AB. Utredningen genomfördes 20070924-20070927.

Sammanfattning
Utredningen har genomförts i två områden, ett vid Maurliden, Norsjö kommun och socken, och ett söder 
om Älgträsk, Skellefteå kommun och Jörns socken. Vid Maurliden registrerades två tjärdalar och vid 
Älgträsk registrerades sex tjärdalar, två röjningsrösen, två kolbottnar, en kallkälla och ett system med 
bevattningsdiken. Alla lämningar är från senare tid och härrör sig från aktiviteter som utgått från gårdarna 
i trakten. Ingen av lämningarna betraktas idag som fast fornlämning. Se kartbilaga på sid 5.

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar skulle berörs vid en 
exploatering av området.

Utredningsområdet

Maurliden

Området består av svagt sydöst-sluttade moränmark med myren Flakamyran i mitten av området. 
Det finns även mindre insprängda myrstråk. En stor del av den nordvästra delen av området var vid 
utredningstillfället markberett hygge. Inga fornlämningar var kända sedan tidigare. 

Västra delen av utredningsområdet vid Maurliden. Foto VBM.
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Älgtäsk

Området som ligger söder om byn Älgträsk består av moränmark som i huvudsak sluttar mot sydväst. 
Längst i norr och i söder är marken torrare och beväxt med tallskog. Området däremellan är betydligt 
fuktigare och beväxt med gran eller blandskog. I den delen av området finns mindre åsbildningar 
med torrare mark. I den södra delen rinner Bjurtjärnbäcken som är det enda egentliga vattendraget i 
utredningsområdet. I NV finns en bebyggd fastighet, Älgtäsk 1:47. Inga fornlämningar var registrerade 
sedan tidigare, men det fanns uppgifter från en studiecirkel i Älgträsk som pekade ut kulturlämningar 
inom området som till exempel kolningsplatser och en vattenledning. 

Metod
Äldre kartor över området som t ex laga skifte, generalstabskartan och gamla ekonomiska kartan 
studerades med avseende på äldre utnyttjandet av området. Ekonomiska kartan visade att skogsmarken i 
området dikats kraftigt. 
Efter kart- och arkivstudier genomomfördes fältrekognosering inom området. Utredningen genomfördes 
genom okulär besiktning samt provstick med jordsond.

Översiktskarta som visar utredningsområdena i Norsjö och Skelefteå kommuner.
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Resultat

Maurliden

I området registrerades två tjärdalar (nr 1 och 2 i kartbilaga). Båda låg söder om vägen som korsar 
området, den ena låg i ett hygge medan den andra låg i skogsmark. 

Älgträsk

I undersökningsområdet vid Älgträsk registrerades lämningar i områdets norra del kring gården Liden och 
i den södra delen kring Bjurtjärnbäcken och den torrare tallskogen söder om bäcken. 
I områdets norra del kring gården Liden registrerades en tjärdal (nr 3) två röjningsrösen (nr 4 och 5) och 
en kallkälla (nr 6) . Tjärdalen ligger i en SV-sluttning strax NV om byggnaderna på gården. Tjärdalen är 
mycket liten och speglar kanske gårdens behov i stället för en större mer industriell produktion för avsalu.

Tjärdal (nr 3) i området vid Älgträsk. Foto VBM.

Söder om gårdens öppna mark registrerades två stora röjningsrösen som anlagts när man iordningställde 
gårdens åker- och ängsmark. 
En kallkälla registrerades ca 160 m SO om gården. Den låg vid övergången mellan en moränbacke och 
fuktig torvmark. Källan hade ett gammalt trasigt trälock som var täckt med en rostig motorhuv från en 
gammal bil.

Kallkällan (nr 6) med en rostig motorhuv från en gammal bil som täckning.
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I anslutning till Bjurtjärnbäcken registrerades två tjärdalar (nr 7 och 11). På den torra tallheden söder om 
bäcken registrerades ytterligare tre tjärdalar (nr 8, 9 och 14) och två kolbottnar (nr 12 och 13). Dessutom 
registrerades ett system av bevattningsdiken (nr 10) som lett vatten från Bjurtjärnbäcken mot SO och in i 
fyra olika grenar till fastigheten Bjurheden. Sammanlagt är systemet av bevattningsdiken ca 2,5 km långt. 
Vanligtvis har bevattningsdiken använts till att bevattna ängsmarker för att ge en ökad höskörd. 
Inga lämningar från förhistorisk tid registrerades utan allt som påträffats härrörde från senare tid och 
aktiviteter som hör samman med gårdarna i närheten. 

Bevattningsdiket (nr 10) löper aven genom mycket torr tallhed. Foto VBM.

Administrativa uppgifter.
Kartblad   23J3i, 23J3j, 23J4f   
Fastighet  Vidmarken 3:1, Norsjö kommun och socken
   Älgträsk 1:20, 1:22, 1:28, 1:41, 1:47 samt Svarttjärnliden 2:1,    
   Skellefteå kommun, Jörns socken 
Vbm dnr   553/07
Dagsverken planering 1
Dagverken fält  15
Dagsverken rapport 4
Beställare  Boliden Mineral AB
   Maria Lundmark
   936 81 Boliden
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Utredningsområdet vid Maurliden med registrerade lämingar.

Utredningsområdet vid Älgträsk med registrerade lämningar.

Kartbilaga



Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.

info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se




