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Skogens Kultur Arv I Kvarkenregionen
Skogens Kultur Arv I Kvarkenregionen (SKAIK) är ett EU-projekt
inom ramen för Botnia Atlantica-programmet.
2009 genomfördes inventeringar i Lövångers socken på den
svenska sidan och i Laihela kommun i Finland. Under 2011 har
inventeringar skett runt Storkågeträsk, Skellefteå kommun samt
i Laihela, Lill- och Storkyro kommuner. I samband med
inventeringarna informerades ortsbor och skogsägare om fornoch kulturlämningar.
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Sammanfattning
Inom ramen för projektet Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen (SKAIK) har samarbetet
mellan Skogliga och kulturmiljövårdande organisationer på båda sidor av Kvarken
bedrivits i form av arbetsutbyten, projektmöten, informationsmöte till lokalbefolkning
samt inventering. Inventeringen på den svenska sidan främst bedrivits i Skellefteå och
Robertsfors kommuner och i kommunerna Lill- och Storkyro på den finska sidan. På
svensk sida har 60 lämningar registrerats i Skogsstyrelsens databas ”Kotten” och 87
lämningar registrerats i Riksantikvarieämbetes FMIS, sammanlagt har 147 nya
registreringar gjorts.

Bild 1. Nyfunna hyddbottnar i Österbotten.

Bild 2. Besök i samiskt kulturreservat.

I ett försök att sprida information om kulturarvet till nya grupper på svensk sida har
geocaching testats. I samarbete med Flarkens hembygdsförening har en mindre
undersökning genomförts på platsen där det s.k. Flarkenspännet påträffats. Under året
har den tvåspråkiga hemsidan uppdaterats och mallar för skyltar har framtagits.
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Inledning
Inom ramen för projektet Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen (SKAIK) har inventering
bedrivits i Skellefteå och Robertsfors kommuner. Inventeringen har bedrivits som ett
samarbete mellan Västerbottens museum och Skogsstyrelsen Region Nord. Projektet
omfattar Västerbotten på svenska sidan och Österbotten på finska sidan och består bl. a.
av kunskaps- och arbetsutbyte länderna emellan.

Bild 3. Presskonferens i Österbotten.

Bild 4. Informationsmöte i Bjurfors

Information
Informationsmöte för intresserad allmänhet, markägare och hembygdsföreningar där
projektet presenterats har hållits i Bjurfors och Bygdeträsk (2012-04-16 - 23), då en
mängd tips från deltagarna inkom. Projektets resultat presenterades vid ett
informationsmöte i Häbbersliden (2012-03-08). I samband med arbetsutbytet under maj
i Österbotten hölls en presskonferens i Lillkyro vid ett gravfält. Den arkeologiska
undersökning som genomfördes på fyndplatsen för Flarkenspännet rönte stort intresse
från allmänhet och media och resulterade i ett flertal tidningsartiklar. Under augusti har
projektet presenterats vid Skogens Dag i Lycksele och Umeå. Projektets resultat har
presenterats i Flarken vid kulturdagar i Robertsfors 2012-10-25.
I september genomfördes en kompetensutvecklingsdag för skogsplanerare verksamma i
Skellefteå distrikt med föredrag om kulturhistoria samt exkursion till kulturmiljöer med
olika fornlämningar.
Ett försök att nå nya grupper med information om vår kulturhistoria har varit
geocaching och sex geocacher har placerats ut runt Storkågeträsk. Cacherna placerades
ut den 24 maj och under året hade sammanlagt 51 personer loggat in och skrivit
kommentarer om platserna. Under 2011 och 2012 var det sammanlagt 68 personer som
besökt de tre geocacherna på fäbodar i Lövångers socken.

Arkeologisk undersökning
En mindre undersökning (15m2) genomförts av Raä nr Nysätra 73:1 som är den plats där
det s.k. Flarkenspännet påträffades 1937. Flarkenspännet är en bälteplatta av brons och
liknande bälteplattor har påträffats i Danmark och södra Sverige, men fyndet är unikt
för norra Sverige. Undersökningen har genomförts i samarbete med Flarkens byaråd,
Studieförbundet Vuxenskolan och arkeologiska institutionen, Umeå universitet. Vid
undersökningen framkom inga fynd. Vid kontrollgrävning av ett utslag från metallsökare
i områdets SÖ del påträffade grävningens yngste deltagare en litet bränt ben.
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Vid avsökning av området med metallsökare påträffades ett flertal metallföremål. Alla
utslag (ca 15 st) undersöktes och det var endast sentida järnföremål som framkom.
Genom att använda metallsökare har vi dock fastställt att inga ytterligare bronsföremål
finns i undersökningsområdet.

Förmedling
Platsen för undersökningen ligger mitt i Flarken och under de tre dagar som
undersökningen genomfördes besöktes platsen av ett stort antal bybor. Även media
visade ett stort intresse för undersökningen och sammanlagt 4 tidningsartiklar om
undersökningen publicerades.

Bild 5. En av de yngre deltagarna i Flarken testar metallsökaren.

Samarbete Väster- och Österbotten
Under året har ett flertal projektmöten hållits, den 28-29 februari 2012 hölls ett
styrgruppsmöte och projektgruppsmöte i Helsingfors där vi planerade årets
inventeringsinsatser, informationsmöten samt exkursioner i Sverige och Finland för
projektets deltagare. Under en vecka 7 – 11 maj genomfördes arbetsutbyte i Lill- och
Storkyro kommuner, Österbotten med personal från Västerbottens museum,
Skogsstyrelsen och Museiverket. Under denna vecka genomfördes gemensamma
exkursioner och inventeringar samt en presskonferens. I mitten av september
genomfördes ett arbetsutbyte i Västerbotten med personal från Museiverket,
Forsstyrelsen, Västerbottens museum och Skogsstyrelsen.
Vi hade utökat utbytet denna gång och besökte lämningar och miljöer som registrerats
inom projekten ”Kulturarvet i nordliga gammelskogar (KING) samt ”I det samiska
rummet”. Det innebar att våra besökare fick kunskap om en större del av länet och
variationen av fornlämningstyper samt besöka länets två kulturreservat. Under veckan
testades även inventering utifrån flyglaserscannade foton i anslutning till Skellefteälven.
Den 9 – 10 oktober hölls ett styrgruppsmöte i Skellefteå då årets arbete redovisades och
fortsatt planering för 2013 diskuterades.
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Bild 6. Barktäkt i torrfura.

Bild 7. Satu i en getartall.

Bild 8. Vesa och Erik vid en härd.

Verksamhetsområde
Inventeringsområdet
Inventeringsområdena är uppdelade i två delar, ett vid Skellefteälven och Bureälvens
källområden och ett öster om Bygdeträsket och ner till Flarken. Enstaka lämningar
utanför dessa områden har registrerats utifrån tips från ortsbor och sådant som inte
hanns med i fjol. I det norra området vid Skellefteälven har en målsättning för
inventeringen varit att kontrollera om flygscanningsbilder kan tillföra något i områden
som vi betraktar som väldigt välinventerade. Här har Skog & Historia bedrivits tidigare
med en väldigt duktig inventerare, trots det så kunde vi identifiera flera nya lämningar
utifrån flygscanningsbilderna och förtäta fångstgropar. Stora delar av detta område
består av sandmark.
I det södra inventeringsområdet, öster om Bygdeträsket har fornminnesinventering
främst bedrivis i anslutning till sjöarna Bygdeträsket, Göksjön och Andersvattnet.
Flygscanningsbilder finns endast för norra delen av området och detta område är ganska
kuperat och består till stora delar av berg och morän, vilket innebär att lämningar inte är
lika tydliga på flygscanningsbilder. I anslutning till Flarkån och Rickleån finns sand och
finkorniga jordarter.

Fornlämningsbild
I det norra inventeringsområdet finns en stor mängd fångstgropar och boplatser i
anslutning till Skellefteälven, huvudparten av dessa har framkommit vid Skog &
Historia- inventeringar. I det södra området finns gruvan i Bygdsiljum, enstaka
kalkugnar samt boplatser vid sjöstränderna.
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Fig. 1. Karta över inventeringsområdet efter excerpering, mörkblå punkter bör besökas,
blått rutnät anger kartblad som inventerats åren 1980 - 2001.

Förberedelse/excerpering
Inför inventeringen hade flygscanningsbilder omfattande ett 20 x 10 km (N-S) stort område
omfattande delar av Skellefteälven samt Bureälvens upprinningsområde och ett område öster
om Bygdeträsket 15 x 10 km (Ö-V) erhållits från Skogsstyrelsens GIS avdelning. Bilderna
genomsöktes efter strukturer som kunde vara forn- och kulturlämningar. Vissa strukturer som
kolbottnar, tjärdalar och fångstgropar framträdde väldigt tydligt. Studierna av dessa bilder
resulterade i två shapefiler med 205 & 76 punkter som bedömdes utgöra lämningar efter
mänsklig verksamhet. Vid detta arbete medtogs även det som tolkades som täktgropar i syfte
att lära sig se skillnad mellan sentida gropar och forn- och kulturlämningar. Excerperingen
omfattade även studier av äldre kartmaterial, jordartskartor och hembygdslitteratur som
sammanlagt resulterade 465 platser som borde besökas.

Fig. 2. Scanningsbild med hyddbotten och två gruvhål. Bild 9. Vesa fotar en gammal Opel i ett av gruvhålen.
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Bild 10. Vi studerar flygscanningsbilder i fält.

Bild 11. Vesa har hittat brända ben på en boplats.

Resultat
Totalt har 147 lämningar registrerats vid årets inventeringar. Av de registrerade
lämningarna har 60 införts i Skogsstyrelsens kartdatabas ”Kotten” och 87 (ca 60%)
lämningar har granskats av arkeolog och införts i Riksantikvarieämbetes
fornminnesregister (FMIS). Här redovisas endast de lämningar som är granskade.
Huvudparten av lämningarna är funna utifrån studier av flygscanningsbilder, men några
lämningar utanför detta område har registrerats, främst efter uppgifter från
Skogsstyrelsens personal eller efter tips från informationsmöten.

Bild 12. Välbevarade kolugnar efter tips från ortsbo.
Lämningstyp

Bild 13. Härd vid Bjurfors efter tips från ortsbo

Antal

Brunn

2

Dike/ränna

1

Fångstgrop

18

Husgrund

30

Kemisk industri

1

Kolningsanläggning

5

Röjningsröse

1

Rösning

1

Stensättning

1

Summa

60

Fig. 3. Lämningar registrerade i Kotten
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Som framgår av nedanstående tabell är de vanligaste lämningstyperna som registrerats i
FMIS vid årets inventering härdar, kolningsanläggningar och kokgropar. Många av
kolningsanläggningarna syns tydligt på flygscanningsbilder och i samband med en
utbildningsdag för Skogsstyrelsen om förhistoriska lämningar registrerades många härdar
och kokgropar. Intressant är dock att många gropar som tolkats som fångstgropar vid
excerpering av flygscanningsbilder har visat sig vara kolbottnar när de besökts i fält, det
är täktgroparna runt kolbottnarna som synts på flygscanningsbilderna.

Bild 14. Registrering av fångstgrop i samband med utbildningsdag.
Lämningstyp

Status

Antal

Boplats

Fast fornlämning

4

Boplatsvall

Fast fornlämning

2

Boplatsvall

Bevakas

1

Flottningslämning

Övrig kulturhistorisk lämning

4

Fångstgrop

Fast fornlämning

7

Fångstgrop

Bevakas

4

Färdväg

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Förvaringsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Gruvhål

Övrig kulturhistorisk lämning

4

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

5

Härd

Fast fornlämning

13

Kemisk industri

Övrig kulturhistorisk lämning

2

Kokgrop

Fast fornlämning

14

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

15

Kvartsbrott/brytningsyta

Fast fornlämning

1

Skåre

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Stensättning

Bevakas

3

Tomtning

Fast fornlämning

4

Summa

87

Fig. 4. Tabell över lämningar som registrerats i FMIS.
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Utvärdering
Resultatet av att inventera utifrån flygscanningsbilder har varit väldigt bra. Vissa
lämningstyper är lättare att identifiera på flygscanningsbilder än andra, t ex
fångstgropar, röjningsrösen, kolbottnar och tjärdalar syns ofta väldigt bra medan
husgrunder är svåra att identifiera. Som nämnts ovan så har gropar som tolkats som
fångstgropar utifrån flygscanningsbilder visat sig vara kolbottnars täktgropar vid
kontroll i fält. I det norra området vid Skellefteälven har en målsättning för inventeringen
varit att kontrollera om flygscanningsbilder kan tillföra något i områden som vi
betraktar som väldigt välinventerade. Här har Skog & Historia bedrivits tidigare med en
väldigt duktig inventerare, trots det så kunde vi identifiera flera nya lämningar utifrån
flygscanningsbilderna.
Vid fältinventeringen har det ofta visat sig att det finns flera lämningar i anslutning till
lämningar
som
identifierats
på
flygscanningsbilderna.
Användandet
av
flygscanningsbilder i handdatorerna har gett bra resultat. Under året har vi även lärt oss
identifiera gruvlämningar på flygscanningsbilderna, dessa syns som väldigt mörka
(djupa) gropar eller som oregelbundna rännor.
Ytterligare ett resultat med flygscanningsbilder är att det blir möjligt att göra säkrare
inprickningar och att man kan kvalitetshöja äldre registreringar i FMIS då t ex
fångstgropar syns väldigt tydligt.
Några ovanligt högt belägna härdar, belägna på en liten berghäll vid en myr på
Blekberget kunde registreras utifrån tips av en ortsbo som visade platsen.

Bild 15. Rekonstruerad timmerränna.

Bild 16. Flottningslämning i Rickleån.

Referenser
Lundström, Gunda (red). 1990. Bygdeträsk – från Gustav Vasa till 1989. Bygdeträsk
Kulturförening.
Fornminnesregistret över Västerbottens län.
Skog & Historia-registret.

8

Kart- och tabell bilaga

Karta 1. Kartblad med registrerade lämningar och lämningstyp (se förklarande legend på nästa sida), S delen.

Karta 2. Kartblad med registrerade lämningar och lämningstyp, N delen

9

71H 0g NO

Karta 3. Granskade lämningar inom kartbladet 71 H 0g NO.

Lämningstyp

Status

Boplats

Fast fornlämning

Antal
1

Summa

1

Tabell 1. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71 H 0g NO.

10

71H 4g NO

Karta 4. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 4g NO.

Lämningstyp

Status

Antal

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Summa

2

Tabell 2. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 4g NO.

11

71H 4h NO

Karta 5. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 4h NO.

Lämningstyp

Status

Antal

Färdväg

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Kemisk industri

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

7

Summa

9

Tabell 3. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 4h NO.

12

71H 4h SV

Karta 6. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 4h SV.

Lämningstyp

Status

Antal

Flottningslämning

Övrig kulturhistorisk lämning

4

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Summa

5

Tabell 4. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 4h SV.

13

71H 4i NV

Karta 7. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 4i NV.

Lämningstyp

Status

Fångstgrop

Fast fornlämning

Antal
2

Summa

2

Tabell 5. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 4i NV.

14

71H 5g SO

Karta 8. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 5g SO.

Lämningstyp

Status

Antal

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

3

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

2

Summa

5

Tabell 6. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 5g SO.

15

71H 5h SV

Karta 9. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 5h SV.

Lämningstyp

Status

Antal

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

Summa

1
1

Tabell 7. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 5h SV.

16

71H 6g SO

Karta 10. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 6g SO.

Lämningstyp

Status

Antal

Förvaringsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

Summa

1
1

Tabell 8. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 6g SO.

17

71H 8f NO

Karta 11. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 8f NO.

Lämningstyp

Status

Kvartsbrott/brytningsyta

Fast fornlämning

Antal
1

Summa

1

Tabell 9. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 8f NO.

18

71H 8g NV

Karta 12. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 8g NV.

Lämningstyp

Status

Antal

Härd

Fast fornlämning

4

Skåre

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Summa

5

Tabell 10. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 8g NV

19

71H 8j SO

Karta 13. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 8j SO.

Lämningstyp

Status

Tomtning

Fast fornlämning

Antal
4

Summa

4

Tabell 11. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 8j SO.

20

71H 8j SV

Karta 14. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 8j SV.

Lämningstyp

Status

Stensättning

Bevakas

Antal
3

Summa

3

Tabell 12. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 8j SV.

21

71H 9f NV

Karta 15. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 9f NV.

Lämningstyp

Status

Antal

Boplats

Fast fornlämning

2

Boplatsvall

Fast fornlämning

1

Fångstgrop

Fast fornlämning

4

Härd

Fast fornlämning

7

Kokgrop

Fast fornlämning

14

Summa

28

Tabell 13. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 9f NV.

22

71H 9f SO

Karta 16. Granskade lämningar inom kartbladet 71H 9f SO.

Lämningstyp

Status

Antal

Boplats

Fast fornlämning

1

Boplatsvall

Fast fornlämning

1

Boplatsvall

Bevakas

1

Fångstgrop

Fast fornlämning

5

Gruvhål

Övrig kulturhistorisk lämning

4

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Kemisk industri

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

4

Summa

18

Tabell 14. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 71H 9f SO.

23

72H 1g SO

Karta 17. Granskade lämningar inom kartbladet 72H 1g SO.

Lämningstyp

Status

Härd

Fast fornlämning

Antal
2

Summa

2

Tabell 15. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 72H 1g SO.

24
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