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Inledning
Länsstyrelsen i Västerbotten står i begrepp att utforma ett arkeologiskt program med syfte att
skapa ett samlat dokument över kunskapsläget i länet och strategier för hur det
uppdragsarkeologiska arbetet i länet ska utföras. Detta dokument kommer i första hand att
brukas av Länsstyrelsen som ett hjälpmedel vid handläggning av uppdragsarkeologiska
ärenden, men bör även kunna användas av andra yrkesutövare inom det arkeologiska fältet
inom länet. Det arkeologiska programmet ska även kunna användas som en utgångspunkt i ett
eventuellt arbete med ett forskningsprogram för länet.
Som underlag till det framtida arkeologiska programmet har Västerbottens museum gjort en
sammanställning av den offentliga informationen (per den 28 januari 2012) rörande den
arkeologiska aktiviteten i länet sedan tidigt 1900-tal. Delar av detta dokument har utformats
med syfte att kunna användas direkt i programmet, men en stor del av det material som
skapats, bland annat tabeller och shaper, finns i filer och kommer att levereras till
Länsstyrelsen som sådana. Eftersom det i detta stadium fortfarande kan finnas information
som inte varit tillgänglig, kan det vara en bra idé att hålla dokumentet ”levande” för att
underlätta kompletteringar och ändringar allteftersom arbetet med det arkeologiska
programmet fortskrider.

Inventering
All fornminnesinventering i Sverige organiserades av Riksantikvarieämbetets huvudkontor i
Stockholm mellan åren 1938-1983. Därefter inrättades regionkontor i Luleå och Karlskrona år
1984, som var ansvariga för dokumentationen av fornlämningar i de södra och norra delarna
av Sverige. Inledningsvis hörde regionkontoret i Luleå till Dokumentationsbyråns sektion för
fornminnesinventering och förkortades ”Df Norr”. Genom åren förekom en del
omorganisationer och regionkontoret hamnade först under Fornminnesavdelningen, enheten
för arkeologisk dokumentation, och bytte namn till ”Fd Norr” och till sist under
Fornminnesavdelningen, enheten för arkeologisk registrering, med namnet ”Fr Nord”. I Luleå
hörde regionkontorets tillkomst till stor del samman med upprättandet av en ny ekonomisk
karta över Norrbottens län och därmed utförandet av omfattande fornminnesinventeringar
inom länet. Från och med år 1987 ingick även Västerbottens län i arbetsområdet för ”Fr
Nord” (Skålberg 1994). Regionkontoret i Luleå lades ned under år 2001 och i dagsläget
fördelar Riksantikvarieämbetet medel för fornminnesinventering till Länsstyrelserna i
respektive län efter ansökan, som i sin tur genomför inventeringen under egen regi eller
överlåter uppdraget till en extern aktör.
Fram till år 1995 lades fornminnesinventeringen i områden som överensstämde med
Lantmäteriets produktionsplan för nya ekonomiska kartor. Under år 1993 började
Lantmäteriet att frångå de tryckta ekonomiska kartorna och istället påbörja övergången till
digitaliserade kartdatabaser. I och med detta ökade produktionstakten och Fr Nord
(Riksantikvarieämbetet) började göra ett eget urval av områden där fornminnesinventering
skulle bedrivas (Skålberg 1994). År 1996 frångick fornminnesinventeringen helt Lantmäteriets
produktionsplan och under åren 1996-2001 valde man att inventera i fjällvärlden.
En digital sammanställning från Riksantikvarieämbetet, över de inventerade kartbladen i
Västerbottens län fram till och med år 2001, ger intrycket att alla kartblad inom länet har
inventerats (se karta 5-6). Fornminnesinventeringarna som varit kopplade till produktionen av
den ekonomiska kartan har dock varit mycket översiktlig och ofullständig och det är
fortfarande stora delar av länet som inte blivit systematiskt fornminnesinventerat. År 2010
upprättade Västerbottens Museum ett digitalt underlag för de kartblad inom länet som är helt
utan registrerade lokaler i FMIS (se karta 7-8) som ger en uppfattning om att det fortfarande
finns mycket inventering kvar att göra.
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Mellan åren 1957 och 1977 genomfördes förstagångsinventeringar i Västerbottens län. Utöver
fornminnesinventeringen, pågick under denna tid en omfattande inventering inför regleringen
av flera sjöar och vattendrag i länet (se Biörnstad 2006). I FMIS (Riksantikvarieämbetets
nationella databas för forn- och kulturlämningar) finns 2893 registrerade lokaler i
Västerbottens län från denna tidsperiod. Dessa registreringar är spridda över hela länet, även i
fjällen (se karta 1). Under dessa tidiga inventeringar registrerades endast lämningar som med
säkerhet kunde kopplas till forn- eller medeltid, det vill säga att flera lämningstyper som idag
räknas och registreras som fornlämningar, exempelvis boplatsgropar, kokgropar och härdar,
inte togs upp.
Efter 1977 fortsatte förstagångsinventeringarna i länet parallellt med revideringsinventeringar
och fram till dess att regionkontoret i Luleå övertog ansvaret för fornminnesinventeringen i
Västerbottens län år 1987. Under tidsperioden 1978-1986 registrerades 4021 lokaler, denna
gång koncentrerade till kust- och fjällområden (se karta 2). Här ingår bland annat resultatet av
projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län,
som pågick mellan åren 1975-1983 och omfattade kommunerna Dorotea, Vilhelmina,
Storuman och Sorsele. Projektet inriktade sig på inventering och arkeologiska undersökningar i
områden som hotades av erosion till följd av vattenkraftsutbyggnaden. I denna inventering
registrerades lämningar som under större delen av året låg under vatten och fick därför
bedömningen ”Inprickas ej”, det vill säga att de skulle inte ritas in på ekonomiska kartan. Vid
digitaliseringen av fornminnesregistret år 2005 fick dessa lämningar automatiskt den
antikvariska bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Det finns därför i dagsläget
många lämningar exempelvis boplatser i Västerbottens län som borde vara fornlämningar men
som har bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”.
Under den tidsperiod, åren 1987-2001, som Västerbottens län ingick i arbetsområdet för
Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå, registrerades 8434 lokaler som till stor del ligger
i Västerbottens inland. Antalet lämningar registrerade 2002-2011 är 2797 (se karta 3-4).
Parallellt med fornminnesinventeringen pågick det nationella inventeringsprojektet Skog &
Historia i Västerbottens län mellan åren 1997-2007 och mellan 2002-2007 genomfördes ingen
fornminnesinventering i länet på grund av denna dubbla aktivitet. År 2008 genomfördes en
fornminnesinventering i Västerbottens län, men upphörde återigen mellan åren 2009-2011.
Årtalen för de registrerade lokalerna har hämtats från kolumnen för dokumentationsdatum i
FMIS, det vill säga det datum då lokalen granskades av en arkeolog med platsledarkompetens.
På grund av detta förekommer en viss felmarginal i dessa siffror, eftersom det finns
sammanlagt 2565 lokaler i FMIS som inte har något inskrivet dokumentationsdatum.

Skog & Historia inventering
Skog & Historia var ett EU-projekt som bedrevs i hela landet. Grundtanken med projektet var
att hitta och registrera de oupptäckta fornlämningar och kulturlämningar som riskerade att
skadas av de maskiner som används inom det moderna skogsbruket. Inventeringen skulle
genomföras av arbetssökande som under projektets gång utbildades i inventering och
fältregistrering. Resultatet skulle sedan kontrolleras av arkeologer. Inom ramen för Skog &
Historia har flera inventeringsprojekt med olika namn bedrivits i Västerbottens län, alltid med
Skogsvårdstyrelsen som projektägare och övergripande ansvarig. Skogsvårdsstyrelsen
samarbetade med länets museer, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och
Länsarbetsnämnden och alla kommuner inom länet har deltagit i projekten i större eller mindre
omfattning.
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I länet pågick Skog & Historia mellan åren 1997-2007 och genererade ca 18000 registrerade
lämningar (se karta 9) och ca 14000 av dessa lämningar har inte blivit granskade av en
arkeolog med platsledarkompetens, vilket är vad som krävs för att det ska kunna registreras i
Riksantikvarieämbetets nationella databas för forn- och kulturlämningar, FMIS. Under början
av denna tidsperiod fanns inte FMIS utan digitaliseringen av det nationella och analoga
fornminnesregistret började genomföras 2005. En följd av detta var att det blev ett
”leveransstopp” av nya registreringar till fornminnesregistret redan i början av 2000-talet och
lämningar som registrerats i Skog & Historia började inte synas i FMIS förrän efter det att
digitaliseringen påbörjats.
Inom Skog & Historia användes GPS som hjälpmedel vid fältregistrering första gången 1998,
användandet blev sedan allt mer utbrett år 2000 och användes till sist helt från och med
säsongen 2001.
Fjällvärlden har inte berörts av Skog & Historia inventeringarna i någon större utsträckning.
Endast under åren 1997 samt 2000-2003 genomfördes inventeringar inom ramen för Skog &
Historia ovanför odlingsgränsen i Västerbottens län.
Det finns fortfarande ett stort antal lämningar från Skog & Historia projekten som inte
kontrollerats av en arkeolog. Under åren 2009-2011 har så kallade kvalitetssäkringsinsatser
gjorts, där lämningar har granskats både byråmässigt och i fält. Före 2009 har ytterligare
byråmässiga granskningar genomförts, men trots detta är det i dagsläget ännu ca 12000
lämningar som inte kontrollerats.

Inventerade kartblad Skog & Historia
I kartbilagan (sid 17) är kartbladen baserade på projektionssystemet RT90 2,5 gon V eftersom
det var den standard man arbetade utifrån under tiden för Skog & Historia projekten, och
kartbladen stämmer således inte överens med de så kallade indexrutorna i SWEREF 99 TM,
som är den nya standarden.
Inventerade kartblad 1997 och 1998-99 har illustrerats så att kartblad färgade till hälften är
påbörjade och helt färgade kartblad beräknas som helt inventerade. Övriga shaper och
illustrationer har helt färgade kartblad oavsett om det är påbörjade eller avslutade kartblad. År
2003 genomfördes ingen inventering utan endast granskning av tidigare inventerade lämningar.
Kartbladen har även slagits ihop till en stor polygon där det har varit möjlig. Det kommando i
ArcView som använts för att slå ihop kartbladen, kräver att polygonen ligger absolut kant i
kant för att avgränsningen ska tas bort, vilket kan innebära att det kan finnas enstaka linjer
kvar inom ett till synes sammanslaget polygon (se karta 10-19).

Fjällinventeringen
Folkskolläraren O. P. Pettersson gjorde i början av 1910 talet, den första översiktliga
dokumentationen av Västerbottens fjällvärld, i sällskap med bland andra samen Lars Gotthard
Klemetsson. Pettersson skrev ned sina intryck i en uppsats år 1913 som idag finns på ATA i
Stockholm. (Andersson, Heinerud, Robertsson 2003)
Amatörarkeologen Knut Tinnberg reste under 1930-talet runt i Lappland och registrerade
fornlämningar, i synnerhet stenåldersboplatser. Vid denna tid började även arkeologen Gustaf
Hallström inventera fjällvärlden och många av de uppgifter som Hallström skrivit ned i sina
anteckningar är hämtade hos O. P. Pettersons anteckningar. Anteckningarna finns i dagsläget
på Forskningsarkivet i Umeå.
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En del mycket översiktliga inventeringar av Västerbottens fjällvärld har ägt rum. Nordiska
museets så kallade Lappmarksinventeringar var de första, då även en del arkeologiska
utgrävningar genomfördes. Etnologen Ernst Manker publicerade flera skrifter om samernas
äldre kultur med hjälp av dessa inventeringar samt egna fältstudier, enkätsvar och tidigare
uppteckningar. Tillsammans med Hallström utförde Manker även mindre undersökningar på
enstaka platser i samband med sina inventeringar. Mankers uppgifter ligger till grund för flera
registrerade fornlämningar i fjällvärlden och det är fortfarande många av dessa som inte har
kontrollerats i fält. Rolf Kjellström från Nordiska museet har också inventerat i Västerbottens
fjällområde och har även genomfört en del utgrävningar av stalotomter i samband med
specialstudier.
Mellan åren 1978-1980 genomförde Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen, en
översiktlig bebyggelseinventering i fjällområdet ovanför odlingsgränsen. Inventeringen
genomfördes av Christer Westerdahl, som även antecknade förekomsten av äldre och
övergivna visteplatser samt muntlig information om liknande. I dagsläget finns det 127 lokaler
i FMIS, som registrerats mellan åren 1996-2001 med hjälp av Westerdals inventeringsmaterial
(se karta 20). Materialet är opublicerat och finns på Västerbottens museum.
I samband med att man frångick Lantmäteriets produktionsplan för nya ekonomiska kartor,
valde Riksantikvarieämbetet, Fr Nord, att bedriva fornminnesinventering i Västerbottens
fjällvärld mellan åren 1996-2001. Inventeringen berörde både högfjällsområden och
skogsområden med lågfjäll. I Västerbottens län började man systematiskt använda GPS som
hjälpmedel vid registrering av lämningar i fornminnesinventeringen år 2000 (Klang, Sanell
2001). Innan dess hade GPS delvis använts inom länet i projektet Skog & Historia redan 1998.
Efter 2001 har mindre områden i fjällvärlden inventerats inom olika projekt samt inför
exploateringar. Mellan åren 1992-1995 utfördes inventeringar i Storumans kommun inom
Vapstens sameby, i samband med Vapsten-projektet, Vaapsten Jeanoe – Bealan Saemieh, ett
projekt som initierats av sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte. Under åren 2009-2011 har en
mindre inventeringsinsats av fjällen, främst inom Vilhelmina kommun, genomförts inom ramen
för projektet I det Samiska Rummet - Saemieh Saepmesnie.
Åren 1997 samt 2000-2003 genomfördes inventering ovanför odlingsgränsen i Västerbottens
län, inom ramen för Skog & Historia.

Övriga inventeringar
Som tidigare nämnts har under 1950-1970-talen inventeringar genomförts inför regleringen av
länets större vattendrag. Inventeringarna genomfördes av Riksantikvarieämbetet och omfattade
även etnologiska dokumentationer och en del arkeologiska utgrävningar (Biörnstad 2006).
Fyndmaterialet från regleringsgrävningarna bearbetades inom projektet Norrlands Tidiga
Bebyggelse (NTB) och publicerades i en serie med titeln ”Early Norrland”.
Under 1960- och 1970-talet pågick vetenskapsprojektet Nordarkeologi både i Norrbottensoch Västerbottens län. Projektet drevs av Uppsala universitet och omfattade både inventering
och utgrävningar. I Västerbottens län bedrevs detta främst inom nuvarande Skellefteå
kommun. Nordarkeologi bidrog till att förändra uppfattningen av den norrländska
förhistorien, bland annat genom att konstatera att det här funnits mesolitisk bebyggelse och
åkerbruksbebyggelse för ca 4000 år sedan (Sundqvist 1975). Resultatet av inventeringarna
inom Nordarkeologi har troligen inte registrerats i fornminnesregistret och enligt Hans
Christiansson (Sundqvist 1975), ska det finnas en rapport över inventeringarna i Garaselet,
skriven av Lennart Sundqvist, men i dagsläget har endast rapporter över undersökningar
hittats. Inventeringarna inom projektet resulterade bland annat i kännedom om mer än 1000
boplatser inom Skellefteåområdet och Byskeälvens vattenområde.
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Under åren 1975-1983 genomförde Västerbottens museum inventeringar och undersökningar
av områden som hotades av erosion efter vattenkraftsutbyggnaden, i projektet Arkeologiska
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län. Projektet bekostades av
AMS och Västerbottens museum och berörde kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Storuman
och Sorsele.
Inventeringsprojektet Vaapsten Jeanoe-Bealan Saemieh (Vapstens-projektet) i Vapstens sameby
pågick mellan åren 1992-1995. Målet med projektet var att samerna i området skulle få bättre
kännedom om sin historia och projektet startades på initiativ av sameföreningen Vadtejen
Saemiej Sijte (VSS). Förutom inventering genomfördes intervjuer med äldre personer. Någon
sammanställning av materialet utöver en CD-uppsats i arkeologi vid Umeå universitet, finns i
dagsläget inte.
Åren 1999-2007 fick Västerbottens museum i uppdrag av Banverket att inventera Botiabanans
planerade sträckning. Järnvägskorridoren var ca 8 mil lång och sträckte sig från länsgränsen i
söder till Umeå stad i norr. Utredningen omfattade både inventering och utgrävningar och alla
resultat finns i slutrapporten ”Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med
Botniabanan i Västerbottens län, 1999 – 2005”.
De olika alternativen för de nya dragningarna av E4:an och E12:an i Umeå kommun, har
genererat ett antal inventeringar och utgrävningar genom åren. Första utredningen som
genomfördes av Västerbottens museum i detta ärende var 1998 och har sedan fortsatt
sporadiskt genom åren. Ytterligare utredningar kommer att behövas innan allt är klart i denna
fråga. Områdena som berörs av utredningarna är inom Umeå stad med förorter.
Inom Västerbottens län har även ett antal mindre inventeringar genomförts i samband med
exploatering, exempelvis vid bergtäkter, vindkraftverk, vägbyggen mm.

Registrerade fornlämningar
Sedan 1937 har det varit Riksantikvarieämbetets ansvar att systematiskt inventera alla fasta
fornlämningar med synligt märke ovan jord. Från början var denna inventering i första hand
en utpräglad skyddsinventering som var inriktad på service och information inom
samhällsplanering och kulturminnesvård. Inventeringen genomfördes i takt med
Lantmäteriverkets (då Kartverket) utgivning av den ekonomiska kartan. Lämningarnas
position dokumenterades på papperskartor och beskrivningarna nedtecknades sockenvis i
inventeringsböcker som förvarades på Riksantikvarieämbetet (Fornminnesregistret). Kopior av
kartorna och inventeringsböckerna skickades sedan ut till respektive länsmuseer. Efter år 1975
då beslutsrätten i fornminnesärenden delegerades till Länsstyrelserna, fick även dessa kopior på
inventeringsböcker och kartöversikter.
Ett omfattande arbete har pågått fortlöpande sedan 1985 för att digitalisera informationen ur
Fornminnesregistret. Från och med december 2005 har hela det analoga Fornminnesregistret
ersatts av ett digitalt Fornminnesinformationssystem (FMIS). På detta sätt har registret gjorts
mer tillgängligt både för kulturmiljövården och för allmänheten. Sedan 2003 finns även en
programvara (Fält GIS) som används av yrkesutövare för att digitalt dokumentera
fornlämningar i fält med hjälp av handdator och GPS.
I samband med att Fält GIS introducerades år 2003 ändrades även den gamla sakordslistan
över lämningar till en ny lämningstypslista som är en förteckning över de olika benämningar på
forn- och kulturlämningar som används vid registrering. I denna nya förteckning ändrades
benämningen på flera lämningar, exempelvis var tjärdal tidigare ett eget sakord, men nu står
den under lämningstypen ”Kemisk industri”. Vid konverteringen av det befintliga digitala
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materialet, skapades två lämningstyper, ”Obestämbar” och ”Sammanförda lämningar”, som
enbart ska och har använts vid omvandlingen från Fornminnesregister till FMIS. Dessa
lämningstyper innefattar flera olika typer av lämningar som av olika anledningar inte kunde
placeras i någon annan lämningstyp vid konverteringstillfället. För ytterligare information se
Riksantikvarieämbetets hemsida.

Antikvarisk bedömning
En registrerad lämning kan ha en av sju olika antikvariska bedömningar: ”Fast fornlämning”,
”Övrig kulturhistorisk lämning”, ”Bevakningsobjekt”, ”Ej kulturhistorisk lämning”, ”Uppgift
om”, ”Undersökt och borttagen”, ”Förstörd” och ”Geofysisk observation”.
”Fast fornlämning” anges för lämningar som bedöms vara skyddade enligt KML
(kulturminneslagen) och är oftast lämningar från förhistorisk tid eller som är tillräckligt
ovanliga för att motivera att de ska omfattas av KML. Begreppet har förändrats genom åren
och i dagsläget omfattas fler olika typer av lämningar av denna antikvariska bedömning än
tidigare. Exempelvis ingick härdar inte i bedömningen ”Fast fornlämning” förrän tidigt 1990tal.
”Övrig kulturhistorisk lämning” är alla lämningar som inte bedöms utgöra fast fornlämning.
Detta gäller även för sådana lämningstyper som exempelvis ”Fyndplatser”, som inte utgörs av
fasta lämningar i vanlig bemärkelse. En del undersökta och borttagna lämningar har i
konverteringen fått den antikvariska bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning” och det är
oklart ifall alla dessa har korrigerats till bedömningen ”Undersökt och borttagen”. Antalet
kulturlämningar i fornminnesregistret har ökat i högre grad de senaste åren, eftersom det var
först i början av 1990-talet som kulturlämningar, exempelvis kolbottnar, husgrunder,
flottningslämningar mm, började registreras med beskrivningar eller registreras
överhuvudtaget.
”Bevakningsobjekt” kan användas om lämningens status inte kan avgöras vid en okulär
besiktning utan måste utredas vidare t.ex. vid en exploatering.
Enligt Rikantikvarieämbetets instruktioner är bedömningen ”Ej kulturhistorisk lämning” något
som väljs för förmodade lämningar, registrerade sedan tidigare, som visat sig utgöra t.ex.
naturbildningar eller sådana naturbildningar och anläggningar som är så lika en fornlämning
att en förväxling kan ske och en registrering därför anses befogad. Detta avser alltså sådana
lämningar som registrerats som lämningstyperna ”Fornlämningsliknande lämning” respektive
”Fornlämningsliknande bildning”.
”Uppgift om” används för lämningar som är kända genom tidigare uppteckningar exempelvis
historiska kartor, eller muntlig källa, men som inte återfunnits eller inte eftersökts.
Den antikvariska bedömningen ”Undersökt och borttagen” väljs om lämningen är arkeologiskt
undersökt och helt borttagen. Om en lämning endast är delvis borttagen markeras den alltså
inte som ”Undersökt och borttagen”.
Bedömningen ”Förstörd” gäller när lämningen blivit så skadad att lämningen är helt borta.
”Geofysisk observation” som är reserverad för lämningar som upptäckts med hjälp av sonar,
georadar eller liknande instrument.
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FMIS i Västerbottens län
Alla uppgifter om registrerade lämningar är hämtade ur Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister FMIS 2012-01-28. Kommunernas landareal är hämtade ur ”Fakta om
Västerbottens län 2003”.
Det totala antalet poster i FMIS inom Västerbottens län är 21090. Av dessa är 15972
punktobjekt, 4764 ytobjekt och 354 linjeobjekt. Dessa siffror omfattar både lämningar och
lokaler, det vill säga att en lokal utgör en post i FMIS, även om den kan innehålla mer än en
lämning exempelvis fångstgropssystem och gravfält, medan individuella lämningar som
registrerats på samma lämningsnummer (tidigare kallade undernummer) har fått en post var i
FMIS. Det totala antalet poster med den antikvariska bedömningen ”Fast fornlämning” är
9537 och utgör 45,2 % av det totala antalet poster. Poster med bedömningen ”Övrig
kulturhistorisk lämning” är 9565 och utgör 45,3 % av det totala antalet poster. Inom länet
finns inga lämningar med den antikvariska bedömningen ”Geofysisk observation” och endast
en som bedömts som ”Förstörd” (Se exel-fil Alla lämningar FMIS och karta 21-25).

FMIS i Kommunerna
I Bjurholms kommun är det totala antalet poster i FMIS 542 och av dessa har 375 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den i särklass största lämningstypen bland
dessa är ”Kemisk industri”, med 115 poster. Inom kommunen finns det 134 poster med
bedömningen ”Fast fornlämning” och av dessa är 106 poster fångstgropar och 14 poster
fångstgropssystem, tillsammans utgör dessa lämningstyper nästan 90 % av de fasta
fornlämningarna i Bjurholms kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Bjurholm).
I Dorotea kommun är det totala antalet poster i FMIS 718 och av dessa har 282 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den största lämningstypen bland dessa är
”Boplats” med 82 poster och en stor del av dessa har inventerats på mitten av 1970-talet inom
fornminnesinventeringen. En av anledningarna till att en lämningstyp, som i normala fall borde
bedömas som en fast fornlämning, har bedömts som kulturhistorisk lämning, är att
lämningarna ligger under vatten större delen av året. Inom kommunen finns det 255 poster
med bedömningen ”Fast fornlämning” och även här är ”Boplats” den i särklass största
lämningstypen med 159 poster, ca 62 % av fornlämningarna (se exel-fil Alla kommuner FMIS,
flik Dorotea).
I Lycksele kommun är det totala antalet poster i FMIS 1947 och av dessa har 676 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Kemisk industri” med 146 poster, ”Boplats” med 80 poster och ”Fyndplats” med 69 poster.
Boplatserna har till stor del inventerats under mitten av 1970-talet inom
fornminnesinventeringen. Inom kommunen finns det 1065 poster med bedömningen ”Fast
fornlämning” och de största lämningstyperna är ”Boplats” med 341 poster, ”Fångstgrop” och
”Fångstgropssystem” med 224 respektive 68 poster, samt ”Härd” med 297 poster. Dessa fyra
lämningstyper utgör tillsammans ca 87 % av fornlämningarna inom Lycksele kommun (se
exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Lycksele).
I Malå kommun är det totala antalet poster i FMIS 773 och av dessa har 432 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den största lämningstypen bland dessa är
”Kemisk industri” med 106 poster och mer än hälften av dessa (72 stycken) har registrerats
inom Skog & Historia. Även ”Husgrund historisk tid” med 67 poster och ”Boplats” med 51
poster är bland de mer omfattande lämningstyperna. Inom kommunen finns det 299 poster
med bedömningen ”Fast fornlämning” och de största lämningstyperna är ”Härd” med 119
poster, ”Boplats” med 78 poster och ”Fångstgrop” med 53 poster. Tillsammans utgör dessa
lämningstyper ca 84 % av fornlämningarna i Malå kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS,
flik Malå).
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I Nordmaling kommun är det totala antalet poster i FMIS 909 och av dessa har 560 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den absolut största lämningstypen bland dessa
(mer än 5 ggr så stor som någon annan) är ”Kolningsanläggning” med 213 poster. Alla
kolningsanläggningarna har registrerats från år 1999 och framåt och 206 av dessa inom Skog
& Historia. Inom kommunen finns det 281 poster med bedömningen ”Fast fornlämning” och
den största lämningstypen är ”Fångstgrop” med 119 poster. Ensam utgör denna lämningstyp
ca 42 % av fornlämningarna i Nordmaling kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik
Nordmaling).
I Norsjö kommun är det totala antalet poster i FMIS 472 och av dessa har 176 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den största lämningstypen bland dessa är
”Kemisk industri” med 39 poster. Inom kommunen finns det 248 poster med bedömningen
”Fast fornlämning” och den största lämningstypen är ”Fångstgrop” med 104 poster. Ensam
utgör denna lämningstyp ca 42 % av fornlämningarna. ”Fångstgrop” tillsammans med
lämningstyperna ”Härd” med 42 poster, ”Fångstgropssystem” med 23 poster samt ”Boplats”
35 poster, utgör ca 82 % av fornlämningarna i Norsjö kommun (se exel-fil Alla kommuner
FMIS, flik Norsjö).
I Robertsfors kommun är det totala antalet poster i FMIS 1090 och av dessa har 610 poster
fått bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Kolningsanläggning” med 102 poster, ”Bytomt/gårdstomt” med 97 poster och ”Kemisk
industri” med 75 poster. Inom kommunen finns det 405 poster med bedömningen ”Fast
fornlämning” och de största lämningstyperna är ”Röse” med 103 poster, ”Stensättning” med
75 poster och ”Boplatsgrop” med 65 poster. Tillsammans utgör dessa lämningstyper 60 % av
fornlämningarna i Robertsfors kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Robertsfors).
I Skellefteå kommun är det totala antalet poster i FMIS 3873 och av dessa har 1613 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Kemisk industri med 395 poster, ”Fyndplats” med 154 poster och ”Lägenhetsbebyggelse”
med 103 poster. Inom kommunen finns det 1939 poster med bedömningen ”Fast fornlämning”
och de största lämningstyperna är ”Boplats” med 353 poster, ”Fångstgrop” med 349 poster,
”Röse” med 264 poster, ”Härd” med 215 poster och ”Stensättning” med 180 poster.
Tillsammans utgör dessa lämningstyper ca 70 % av fornlämnigarna i Skellefteå kommun (se
exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Skellefteå).
I Sorsele kommun är det totala antalet poster i FMIS 1858 och av dessa har 725 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De två största lämningstyperna bland dessa är
”Boplats” med 149 poster och ”Renvall” med 131 poster. De flesta av boplatserna är
registrerade under mitten av 1970-talet och början av 1980-talet. Inom kommunen finns det
959 poster med bedömningen ”Fast fornlämning” och de största lämningstyperna är ”Härd”
med 421 poster, ”Boplats” med 163 poster, ”Förvaringsanläggning” med 107 poster och
”Fångstgrop” med 86 poster. Tillsammans utgör dessa lämningstyper ca 81 % av
fornlämningarna i Sorsele kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Sorsele).
I Storuman kommun är det totala antalet poster i FMIS 2322 och av dessa har 1171 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Boplats” med 232 poster, ”Fyndplats” med 183 poster och ”Kemisk industri” med 146
poster. De flesta av boplatserna inventerades under mitten av 1970-talet och början av 1980talet, men ett stort antal av posterna saknar dokumentationsdatum i FMIS. Inom kommunen
finns det 917 poster med bedömningen ”Fast fornlämning” och de största lämningstyperna är
”Härd” med 228 poster, ”Boplats” med 181 poster, ”Fångstgrop” med 108 poster och
”Förvaringsanläggning” med 89 poster. Tillsammans utgör dessa lämningstyper ca 66 % av
fornlämningarna i Storumans kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Storuman).
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I Umeå kommun är det totala antalet poster i FMIS 2072 och av dessa har 1068 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Kemisk industri” med 178 poster, ”Kolningsanläggning” med 101 poster, ”Övrigt” med 100
poster och ”Fyndplats” med 97 poster. Inom kommunen finns det 766 poster med
bedömningen ”Fast fornlämning” och de största lämningstyperna är ”Boplats” med 126
poster, ”Boplatsgrop” med 107 poster, ”Stensättning med 103 poster och ”Röse” med 76
poster. Tillsammans utgör dessa lämningstyper ca 54 % av fornlämningarna i Umeå kommun
(se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Umeå).
I Vilhelmina kommun är det totala antalet poster i FMIS 2570 och av dessa har 1037 poster
fått bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. De största lämningstyperna bland dessa är
”Boplats” med 410 poster och ”Fyndplats” med 173 poster. De flesta av boplatserna
inventerades under mitten av 1970-talet och början av 1980-talet, men ett större antal poster
saknar även dokumentationsdatum i FMIS registret. Inom kommunen finns det 1281 poster
med bedömningen med bedömningen ”Fast fornlämning” och de största lämningstyperna är
”Härd” med 355 poster, ”Boplats” med 273 poster, ”Fångstgrop” med 124 poster och
”Förvaringsanläggning” med 118 poster. Tillsammans utgör dessa lämningstyper ca 68 % av
fornlämningarna i Vilhelmina kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Vilhelmina).
I Vindelns kommun är det totala antalet poster i FMIS 692 och av dessa har 346 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den största lämningstypen bland dessa är
”Kemisk industri” med 161 poster. Inom kommunen finns det 315 poster med bedömningen
”Fast fornlämning” och den största lämningstypen är ”Fångstgrop” med 176 poster. Ensam
utgör denna lämningstyp ca 56 % av fornlämningarna i Vindelns kommun och tillsammans
med lämningstyperna ”Boplats” med 67 poster och ”Fångstgropssystem” med 50 poster blir
det ca 93 % av fornlämningarna (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Vindeln).
I Vännäs kommun är det totala antalet poster i FMIS 238 och av dessa har 169 poster fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den i särklass största lämningstypen bland
dessa är ”Kemisk industri” med 92 poster. Inom kommunen finns det 55 poster med
bedömningen ”Fast fornlämning” och den största lämningstypen är ”Fångstgrop” med 31
poster. Ensam utgör denna lämningstyp ca 56 % av fornlämningarna i Vännäs kommun (se
exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Vännäs).
I Åsele kommun är det totala antalet poster i FMIS 1016 och av dessa har 334 fått
bedömningen ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Den största lämningstypen bland dessa är
”Boplats” med 115 poster. De flesta av boplatserna har inventerats under mitten av 1970-talet.
I kommunen finns det 618 poster med bedömningen ”Fast fornlämning” och de största
lämningstyperna bland dessa är ”Boplats” med 276 poster och ”Fångstgrop” med 180 poster.
Tillsammans med ”Fångstgropssystem” med 70 poster, utgör dessa lämningstyper ca 85 % av
fornlämningarna i Åsele kommun (se exel-fil Alla kommuner FMIS, flik Åsele).
De fyra kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling, innehar tillsammans
ca 46 % av det totala antalet poster i FMIS som finns inom Västerbottens län, samt ca 36 % av
länets fornlämningar. Ytmässigt utgör dessa kommuner ca 21 % av länets totala landareal.
Efter det att Skog & Historia granskats och förts in i FMIS, kommer framför allt antalet
kulturlämningar att öka rejält.

Forskning
Nordarkeologi var ett forskningsprojekt under Uppsala universitets regi och en
sammanställning över utgrävningarna inom projektet har gjorts, men det är tveksamt om det
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finns någon sammanfattande skrift över inventeringarna eller det övergripande resultatet av
projektet. I dagsläget finns enstaka artiklar och preliminärrapporter över utgrävningarna
utförda inom projektets ramar.
Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län var ett
forskningsprojekt under Västerbottens museums regi, som omfattade inventeringar och
undersökningar i flera av länets kommuner. Någon slutgiltig sammanställning över arbetet som
utförts inom projektet och resultatet av detta, har inte gjorts. I dagsläget finns enstaka artiklar
och preliminärrapporter över utgrävningarna.
Arkeologiskt forskningsprojekt Harrsjön, Bureå sn, Västerbotten 1991-95, genomfördes av
Skellefteå museum för att öka kunskaperna om järnålderns bygd i Norrlands kustland. Endast
arkeologiska utgrävningar genomfördes och en sammanfattande rapport färdigställdes 1997.
År 2008 bedrevs forskning i flera olika vetenskapliga grenar inom ramen för IPY (International
Polar Year). I ett samarbete mellan Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet,
Västerbottens Museum, Arkeologiska Forskningslaboratoriet och Naturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet genomfördes en arkeologisk undersökning av boplatsen
RAÄ 1372:1 i Sorsele socken. Boplatsen är belägen vid utloppet av sjön Luspasjaure, nära
gränsen till Norrbottens län och inom samebyarna Grans och Svaipas resursområde. I
dagsläget finns en rapport och ett antal artiklar skrivna om undersökningen och ytterligare
artiklar kommer troligen att publiceras, men någon större sammanfattande skrift över
utgrävningens resultat kommer troligtvis inte att framställas.

Utgrävningar
Sjöregleringen
Undersökningarna i området omkring Hotingssjön i Jämtland, som utfördes inför
sjöregleringen på 1950-1970-talen, visade att boplatser kunde ligga ovan de nuvarande
strandlinjerna och att boplatsmaterialet till stor del fanns kvar. Detta resulterade i att
utgrävningar blev en naturlig del av det fortsatta undersökningsprogrammet för
vattenregleringen. Naturligtvis kunde inte alla skärvstensförekomster undersökas, endast kring
Umeälven registrerades fram till år 1964 270 boplatser, och det är oklart hur urvalet av
utredningsplatser gjordes (Biörnstad 2006). I Västerbottens län genomfördes undersökningar i
områden bland annat omkring Ångermanälven, Skellefteälv, Malån, Umeälv, Rickleån,
Gräsvattnet, Vindelälven, Juktån mm. (se exel-fil Sjöregleringen utgrävningar MB). En mer
fullständig tabell över sjöregleringens undersökningsområden inom länet finns i Margareta
Biörnstads bok ”Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980”.

Nordarkeologi
Informationen är hämtad från Nordarkeologi 1962-1972, en sammanställning av Lennart
Sundqvist med inledning av Hans Christiansson år 1975. I sammanställningen finns även en
litteraturförteckning över artiklar mm som skrivits om de olika grävningarna fram till 1975,
samt kopior på de preliminära rapporterna. Citatet är från en artikel ”Nordarkeologi gräver”
av Hans Christiansson i tidskriften Västerbotten del 1 år 1970.
1962 påbörjades en undersökning vid Bjurselet i Byske socken som skulle vara i en eller två
säsonger, men som kom att utvidgas till fler undersökningar på fler platser och så småningom
blev det hela ett forskningsprojekt som fick namnet Nordarkeologi. Nordarkeologi drevs av
Uppsala universitet i samarbete med Skellefteå museum och Västerbottens läns museum.
Projektet bidrog till att förändra uppfattningen av den norrländska förhistorien, bland annat
genom att konstatera att det här funnits mesolitisk bebyggelse och åkerbruksbebyggelse för ca
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4000 år sedan och även om inställningen var att detta var ett resultat av en omfattande
invandring från Sydskandinavien, så var det ändå ett steg i rätt riktning. Tidigare var den
övergripande attityden till Norrlands förhistoria att den ”uppbars av utfattiga jägarfolk, som
utan förbindelse med omvärlden levde genom årtusenden med samma typer av redskap och
utan egentliga bostäder” (Christiansson 1970). Nordarkeologi genomförde omfattande
undersökningar i: Bjurselet, Svarvet vid Bjurselet, Kusmark, Forsavan, Strandholm, Backa vid
Bjurselet, Lundfors, Heden, Falmark, Garaselet och Södra Åkulla, alla dessa platser utom
Forsavan är inom Skellefteå kommun. Dateringen av de olika undersökningsplatserna har skett
genom C14-metoden eller genom jämförelse av artefakternas utformning.
Bjurselet
Undersöktes åren 1962-1968 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3800 år. Det
osteologiska resultatet visar på mycket säl och förekomst av tamboskap, främst får.
Pollenanalysen visar på förekomst av kornodling.
Svarvet
Undersöktes åren 1964-1965 och boplatsens ålder har inte uppskattats. Resultaten räknas till
Bjurseletutgrävningarna.
Kusmark
Undersöktes år 1965 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3800 år. Sedan tidigare har det
hittats flera fynd i Kusmark, bland annat flintredskap, norrbottniskt redskap och en skifferyxa,
men undersökningen var fyndfattig och resultatet redovisades tillsammans med
Bjurseletutgrävningarna.
Forsavan (Sorsele kommun)
Undersöktes åren 1967-1971 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3000 år.
Undersökningen var fyndrik med många avslag och artefakter i ljus kvartsit.
Strandholm
Undersöktes åren 1967-1970 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3800 år. Sedan tidigare
har man hittat flintyxor och vid undersökningen hittades ytterligare föremål av flinta, bland
annat flera yxor.
Backa
Undersöktes år 1968 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3800 år. Utöver
provundersökningen som genomfördes 1968, som gav ett sparsamt fyndmaterial, genomfördes
inte någon fler undersökning i Nordarkeologis regi.
Lundfors
Undersöktes åren 1968-1970 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 5500 år.
Undersökningen gav ett rikt fyndmaterial av kvarts. Boplatsen C14-daterades 1971 till den då
äldsta kustbunda boplatsen i Skellefteåtrakten. 1971 överlät Nordarkeologi huvudansvaret för
fortsatta undersökningar på platsen till Noel Broadbent, Uppsala.
Heden
Undersöktes år 1969 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 5000 år. Sedan tidigare har man
hittat flera sänkstenar och skifferredskap på platsen. Vid undersökningen hittades ytterligare
föremål av kvarts och grönsten.
Falmark
Undersöktes åren 1969-1970 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3000 år. Flera
pilspetsar med tvär bas hittades och hör troligen till bronsåldern, 1500- 500 f Kr. Ytterligare
utgrävningar planerades till år 1974.
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Garaselet
Undersöktes åren 1969-1974 och olika kulturlager daterades till olika åldrar mellan 400-5500
år. Artefakter av flinta, kvartsit, porfyr, järn och brons hittades vi undersökningarna och
ytterligare utgrävningar planerades till år 1975. En omfattande inventering genomfördes vid
Garaselet i samband med utgrävningarna och en rapport över detta har sammanställts av
Lennart Sundqvist.
Södra Åkulla
Undersöktes år 1971 och boplatsens uppskattade ålder blev ca 3000 år. Den undersökta delen
av boplatsen var intill en erosionskant med risk för ytterligare ras. Fyndmaterialet var litet och
bestod av föremål och avslag av flinta, skiffer, kvarts och porfyr.

Arkeologiska utredningar vid reglerade sjöar och vattendrag i
Västerbottens län
Under åren 1975-1983 genomförde Västerbottens museum inventeringar och undersökningar
av områden som hotades av erosion efter vattenkraftsutbyggnaden i projektet Arkeologiska
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län. Projektet bekostades av
AMS och Västerbottens museum och berörde kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Storuman
och Sorsele. Utgrävningar genomfördes inom Vilhelmina kommun och socken främst vid
stränderna kring Malgomaj, Maksjön, Varris och Vojmsjön, inom Storumans kommun och
Tärna socken, främst vid platser kring sjön Överuman och i Dorotea kommun och socken
främst i området omkring Ormsjön.

Harrsjön
I kanten på en nedlagd grustäkt vid Harrsjön, på en plats som kom att kallas Harrsjöbacken,
eroderade en kokgrop, några bitar astbestkeramik och en kvartsskrapa, fram. Med anledning
av detta genomförde Skellefteå museum mellan åren 1991-1995 utgrävningar på platsen för att
öka kunskaperna om den äldre järnålderns bygd i Norrlands kustland. En sammanfattande
rapport färdigställdes 1997 av Olof Östlund.

Botniabanan Slutundersökningar
Inför byggandet av Botniabanan slutundersöktes 7 fornlämningslokaler inom Västerbottens
län. Ingen av undersökningarna var av någon större omfattning. Ytterligare information finns i
den slutgiltiga rapporten ”Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med
Botniabanan i Västerbottens län, 1999 – 2005” (Fossum m fl 2007).
Undersökningen av Raä 565, en boplatsvall inom Umeå kommun och socken, genomfördes på
8 dagsverken i fält.
Undersökningen av Raä 208, en hamn/kajanläggning i Nordmaling kommun och socken,
genomfördes på 6 dagsverken i fält.
Undersökningen av Raä 507, en tomtning i Nordmaling kommun och socken, genomfördes på
6 dagsverken i fält.
Undersökningen av Raä 528, en härd och en boplatsgrop i Långed Nordmaling kommun och
socken, genomfördes på 8 dagsverken i fält.
Undersökningen av Raä 512, ett gravfält i Nordmaling kommun och socken, genomfördes på
30 dagsverken i fält.
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Undersökningen av Raä 162, fyra kokgropar i Umeå kommun Hörnefors socken, genomfördes
på 16 dagsverken i fält.
Undersökningen av RAÄ 573, en stensättning och en möjlig stensättning i Umeå kommun och
socken, genomfördes på 14 dagsverken i fält.

E4:an Skellefteå
I samband med den nya E4-sträckningen mellan byarna Yttervik och Tjärn i Skellefteå
kommun år 2001, slutundersöktes Raä 18 (röse) och 264 (kokgrop) inom Bureå socken samt
Raä 630 (boplatslämning), 631 (boplatslämning) och 632 (kokgropar, boplatslämning) inom
Skellefteå socken. Ytterligare information finns i rapporten sammanställd av Berit Andersson
2003.

Luspas
År 2008 genomfördes den arkeologiska undersökningen av boplatsen RAÄ 1372:1 Sorsele
socken som ett samarbetsprojekt mellan Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet,
Västerbottens Museum, Arkeologiska Forskningslaboratoriet och Naturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet inom ramen för IPY (International Polar Year) genom
Polarforskningssekretariatet. Boplatsen är belägen vid utloppet av sjön Luspasjaure, nära
gränsen till Norrbottens län och inom samebyarna Grans och Svaipas resursområde.

Inom ramen för Fornminnesinventeringen
Mellan åren 1984-2001 utförde Fr Nord två utgrävningar inom Västerbottens län i huvudsak
inom ramen för ordinarie fornminnesinventering.
I Blankselet i Jörn socken, Raä 204, undersöktes en stensamling i samband med arkeologidagen
år 1988. Området har flera fornlämningar och kulturlämningar och syftet med utredningen var
att klargöra ifall stensamlingen var en fornlämning eller inte. Resultatet blev att anläggningen
inte gick att funktionsbestämma och att den troligen har med flottningen att göra.
I Botsmark i Sävar socken, Raä 330, påträffades i samband med fornminnesinventeringen år
1990 en boplats vid Botsmarksjön. Beslut togs att undersöka en eroderande kokgrop på
boplatsen innan den skadades ytterligare och i samband med detta undersöktes även en
skärvstenskoncentration i kunskapsuppbyggande syfte. 1991 undersöktes boplatsen ytterligare
under Umeå universitets regi.

Västerbotten i övrigt
Förutom exemplen ovan har ett flertal utgrävningar förekommit inom Västerbottens län och
information om dessa har sammanställts i tabellform indelade i kommuner (se exel-fil
Utgrävningar Vb). Informationen har hämtats från ADIN (Arkeologiska Databaser I
Norrland), Länsstyrelsen i Västerbottens lista över beslut om tillstånd till utgrävningar åren
1983-2011, och från sammanställningen av rapporter (se exel-fil Rapportregister). ADIN
utformades inom ett projekt på Umeå universitet och omfattar enligt uppgift samtliga
arkeologiska undersökningar i Norrland under perioden 1950-1995.
I tabellerna står informationen som hämtats ur ADIN med svart text, informationen som
hämtats ur beslutslistan står med röd text och information som nyligen tillförts står med blå
text. Informationen från ADIN och beslutslistan har på grund av tidsbrist inte kontrollerats
och felaktigheter kan förekomma, både vad det gäller fakta och text. Den nyligen tillförda
informationen (blå text) har hämtats från den sammanställda listan över rapporter och här har
det inte alltid framgått vilken typ av grävning det rör sig om eller vilket år den genomfördes,
detta gäller även beslutslistan. Utgrävningar som finns i beslutslistan från Länsstyrelsen har inte
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alltid genomförts och det är möjligt att någon av de utgrävningar som finns med i tabellerna
inte har ägt rum.
På 1980-talet dök ordet schaktövervakning upp som en företeelse inom den arkeologiska
begreppsvärlden och denna typ av aktivitet är lite i utkanten av de arkeologiska
undersökningarna. Tanken är att schaktövervakningar inte ska stå med i tabellerna, men då det
inte alltid har framgått i informationen vad som varit en regelrätt schaktövervakning eller inte,
är troligen några av posterna schaktövervakningar.

Rapporter och Publikationer
Informationen i tabellen över arkeologiska rapporter som berör Västerbottens län, är hämtad
från en redan befintlig lista på Västerbottens museum och de rapporter som finns listade på
hemsidan ”Spår från 10 000 år”. Rapporterna har även listats kommunvis (se exel-fil
Rapportregister).
I sammanställningen över Umeå universitets arkeologiska publikationer (se exel-fil
Publikationer Umu 20120227) har hämtats från Umeå universitets hemsida. Tabellen har
delats upp så att det finns en flik för varje motsvarande överskrift på hemsidan, så det
förekommer att samma publikation är på mer än ett ställe i tabellerna. Det finns även en
sammanställning över de rapporter som den arkeologiska institutionen har framställt. Endast
de publikationer som har något med arkeologi inom Västerbottens län har listats och de poster
där det är tveksamt ifall publikationen har något med länet att göra, har markerats med gult.
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Karta 9. Lämningar
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Kartblad 11. Områden som inventeraats i Skog & Historia
H
1998-9
99, baserat på kartblad.

Karta 12. Områden som
m inventerats i Skog & Histo
oria 2000, basserat på kartblad.

22

Karta 13. Områden som
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Karta 19. Områden som
m inventerats i Skog & Histo
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2001 utifrån Christer
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Westeerdahls materiaal.
Karta 20. Lokaler registtrerade 1996-2
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Karta 21. Lämningar med
m den antikvvariska bedömn
ningen ”Fasta fornlämningaar”.

Karta 22. Lämningar med
m den antikvvariska bedömn
ningen ”Övrig
g kulturhistorissk lämning”.
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Karta 23. Lämningar med
m den antikvvariska bedömn
ningen ”Bevak
kningsobjekt”..

Karta 24. Lämningar med
m den antikvvariska bedömn
ningen ”Uppgift om”.
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Karta 25. Totala antaleet lämningar reegistrerade i FM
MIS.
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