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Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom Brinken och
Gårdbäck, Norsjö socken, Norsjö kommun, Västerbottens län
Inför en planerad vindpark inom Brinken och Gårdbäck i Norsjö kommun har Arkeologicentrum AB utfört en frivillig arkeologisk utredning steg 1. Uppdraget har beställts av Vindvision Norr AB. Projektägare är Brinken Vind AB.
Utredningsområde
Utredningsområdet består av vägkorridorer och uppställningsplatser för vindkraftverk på
Brinkliden och Granberget. Vägkorridorerna är 50 meter breda och uppställningsplatserna
har 100 meters radie. Utredningsområdet är ca 66 hektar stort (bilaga 1).
Utredningsområdet återfinns på en höjdsträckning på 300-350 meter över havet. Jordarten
är morän, till stora delar i form av ett tunt eller osammanhängande täcke. Vid sidan av
moränen finns en stor andel torvmark. Markslaget är skogsmark med produktionsskog i
olika åldersklasser.
I närheten finns sedan tidigare inga kända kulturminnen i Riksantikvarieämbetets databas.
Skogsstyrelsens projekt Skog & historia har registrerat en kolbotten (77619) och en
gårdstomt (12297), Gammbrinken, i utredningsområdets närhet (bilaga 2).
Genomförande
Utredningen utfördes som en systematisk fältinventering vilken föregicks av byråinventering, omfattande litteratursökning, genomgång av historiska kartor, jordarts- och berggrundsdata samt data i kulturhistoriska databaser. Fältarbetet utfördes under goda
besiktningsförhållanden 2014-06-18 av Britta Wennstedt Edvinger och Magnus Stenhols.
Täckningsgrad för denna utredning var 39 hektar. Fältinventeringen var med andra ord
heltäckande.
Resultat
I utredningsområdet framkom inga fornlämningar. Inte heller några s.k. övriga kulturhistoriska lämningar påträffades här. De kända Skog & historia-lämningarna nära utredningsområdet berörs inte av den planerade vindkraftsutbyggnaden, eftersom båda i sin
helhet återfinns utanför utredningsområdet.
I utredningsområdet har inga ytor lämpliga för arkeologisk utredning steg 2, utredningsgrävning, identifierats. Terrängtypen, läget över högsta kustlinjen, hydrologin, jordarterna
och topografin, talar emot förekomst av exempelvis förhistoriska boplatser.
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Åtgärdsförslag
I avsaknad av fornlämningar med synlig begränsning, och på grund av avsaknad av
gynnsamma terränglägen för fornlämningar utan synlig begränsning, föreslås inga
ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av den planerade vindkraftsutbyggnaden.
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Bilagor
1. Utredningsområdet, 1:50 000 (vägkartan)
2. Utredningsområdet med Skog & historia-lämningar, 1:20 000 (fastighetskartan)

Bilaga 1. Utredningsområdet
Skala 1:50 000

Bilaga 2. Utredningsområdet med Skog & historia-lämningar
Skala 1:20 000

