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Sammanfattning 

Arkeologicentrum AB har under augusti månad år 2015 utfört en arkeologisk 

utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Bakgrunden är en planerad vindpark i projektområdet Brännliden. Utredningen är 

utförd i form av en frivillig arkeologisk utredning efter beställning av OX2 Wind 

AB. Utredningsområdets area är 400 hektar. 

 Före utredningen fanns inga registrerade kulturhistoriska lämningar i utred-

ningsområdet. Där fanns uppgifter om en tjärdal och en kolbotten via Skogs-

styrelsens Skog och historia-projekt. Efter denna utredning finns nio kultur-

historiska lämningar i utredningsområdet, varav två är nämnda Skog och historia-

lämningar. Samtliga bedöms som övrig kulturhistorisk lämning och utgörs av 

tjärdalar, kolbottnar, en modifierad kallkälla och en äldre färdväg. 

En av lämningarna kan komma att beröras av vindkraftsutbyggnaden, tjärdalen 

AC3901. Med en smärre justering av vägens sträckning kan tjärdalen kvarligga 

utan skador. Ett skyddsområde på mer än 25 meter från tjärdalens mittpunkt och 

snitsling inför kommande anläggningsarbeten föreslås här. Övriga lämningar 

berörs inte av vindkraftsutbyggnaden eller är av sådan art och karaktär att mark-

ingrepp inte innebär någon skada. Det senare gäller färdvägen AC3908 som 

tangeras av ny väg.  

Länsstyrelsen avgör om ytterligare antikvariska åtgärder är motiverade. Inga 

terränglägen gynnsamma för fornlämning utan synlig anläggning har framkommit 

under denna utredning. Då inga synliga fornlämningar finns i utredningsområdet, 

och inga gynnsamma terränglägen för fornlämningar kunnat lokaliseras föreslås 

inga ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av den planerade vindparken.  
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Bakgrund  

OX2 Wind AB har beställt en arkeologisk utredning steg 1 av ett område för 

planerat vindbruk, Brännliden i Skellefteå kommun i Västerbottens län. Det 

arkeologiska utredningsuppdraget har genomförts av Arkeologicentrum AB 

i form av en frivillig utredning, d.v.s. utan föregående beslut av läns-

styrelsen jämlikt Kulturmiljölagen (KML) (SFS 1988:950) 2 kap. 11 §. 

 

 

 

Syfte och målsättning 

Uppdragets syfte är att utreda fornlämningsförekomst i utredningsområdet 

(jfr KML 2 kap. 11 §). Eftersom lämningar med lägre skyddsvärde kan 

besitta höga kulturvärden och vara bevarandevärda, har även sådana övriga 

kulturhistoriska lämningar och kulturminnen med andra antikvariska 

bedömningar eftersökts inom ramen för utredningen. 

Uppdragets målsättning är att utredningsresultaten ska kunna ligga till 

grund för såväl länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikva-

riska åtgärder enligt KML som företagarens vidare planering. 

 
 

 

Genomförande 

Utredningen har omfattat en byråmässig genomgång av olika antikvariska 

källkategorier med påföljande fältinventering av utredningsområdet. Byrå-

inventeringen har omfattat tidigare antikvarisk verksamhet, data i antikva-

riska databaser och genomgång av historiska kartor. 

 Fältinventeringen genomfördes i form av systematisk terrängrekogno-

scering. Okulär besiktning har kombinerats med provstick med jordsond. 

Fältarbetet pågick under perioden 2015-08-21—2015-08-23.  

 Täckningsgraden (fältinventerad yta per arbetsdag) var planerad till 70 

hektar och genomfördes något snabbare än planerat, 73 hektar, på grund av 

förekomst av stora myrar utan inventeringsbehov.  

Lägesbestämning har skett med handhållen gps. Noggrannheten är ± 10 

meter. Dokumentation har upprättats enligt RAÄ:s anvisningar för FMIS 

(bilaga 3) (Lista med lämningstyper 2014, Olsson 2008a, 2008b). Ett urval 

lämningar och miljöer inom utredningsområdet har fotograferats digitalt, 

och fotodokumentationen återfinns som påsiktsbilder i slutet av denna 

rapport (bilaga 2 och 4).  
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Figur 1. Utredningsområdet ligger i nordvästra delen av Jörns socken, Skellefteå 
kommun, Västerbottens län. Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet, Gävle. Med-
givande I 2012/0167. Skala 1:40 000. 
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Tidigare antikvarisk verk-
samhet 

Jörns socken inventerades på fornminnen av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 

första gången år 1959. Revideringsinventering genomfördes i delar av 

socknen i slutet av 1980-talet. Utredningsområdet har emellertid inte 

revideringsinventerats. Före den aktuella utredningen fanns inga av kultur-

miljövården kända kulturminnen i utredningsområdet. Skogsstyrelsen har 

dock genom sitt arbetsmarknadsprojekt Skog och historia registrerat två 

lämningar inne i det nu aktuella utredningsområdet, en tjärdal (SH9339) och 

en kolbotten (SH9363) (figur 1).  

På grund av låg exploateringsgrad är antalet arkeologiska undersök-

ningar i socknen litet. Samtliga i FMIS redovisade arkeologiska under-

sökningar har utförts vid Byskeälven och på större avstånd från utred-

ningsområdet. Exempelvis vistet i Lappviken (Jörn 67:1) och boplatsen i 

Garaselet (Jörn 79:1) hyser undersökta fornlämningar av betydelse. I utred-

ningsområdet är förstås inga undersökningar genomförda, och inte heller i 

dess närhet.  

 

 
 

 
Figur 2. I utredningsområdet ingår ett par större myrar. Brännlidmyran, centrala 
delen mot Ö. Foto AC2015-039-AC-0039. 
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Områdesbeskrivning 

Utredningsområde 

Utredningsområdets area är fyra kvadratkilometer, d.v.s. 400 hektar. Det 

återfinns på höjdryggen Brännliden inom trakten Månghörningen i norra 

delen av Jörns socken, nära gränsen mot Norrbotten (figur 1). Avståndet 

från Jörns samhälle är ca 17 kilometer i riktning NNV. Två ekonomiska 

kartblad berörs: 23J 7i och 23J 8i. 

 

 

Natur och topografi 

Utredningsområdet ligger över högsta kustlinjen i höglänt terräng. Höjd-

ryggen Brännliden sträcker ut sig i riktning NV-SÖ och når i nordvästra 

delen sin högsta höjd på 440 meter över havet. Därifrån sluttar området 

kraftigt mot väster och norr, och svagare mot sydost. Utredningsområdets 

lägsta nivåer finner man i sydöstra delen på 350 meter över havet.  

Läget över högsta kustlinjen avspeglas i jordartsförhållandena (SGU 

2015-08-17). Det lösa jordtäcket utgörs av morän med inslag av torvmark. 

Moränen är normalblockig.  

 Markslaget i utredningsområdet är uteslutande skogsmark. Skogen 

utgörs av barrskog i olika åldersklasser, främst ung tallskog (figur 3).  

 

 
 
Figur 3. Utredningsområdet är höglänt och huvudsakligen beväxt med ung tallskog. 
Vy mot ÖSÖ. Foto AC2015-039-AC-0041. 
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Resultat  

Före denna utredning fanns i utredningsområdet inga kända kulturhistoriska 

lämningar registrerade i RAÄ:s databas för fornminnen. Vid den aktuella ut-

redningen framkom nio lämningar (tabell 2). Av dessa är två tidigare regist-

rerade inom projektet Skog och historia. Samtliga är nu rapporterade till 

RAÄ:s FMIS. 

De nu registrerade kulturhistoriska lämningarna är av ett litet urval 

lämningstyper, främst kolbottnar och tjärdalar.  

Från och med 2014-01-01 räknas flertalet lämningar tillkomna före år 

1850 som fornlämning. De registrerade lämningarna kan inte utan vidare 

dateras. Antydan om ålder fås av exempelvis vegetationsförändringar 

(AC3903 och AC3904) och ett enstaka kartbelägg (AC3908). Några av 

lämningarna kan ha tillkomsttid före år 1850 men då den inte kan beläggas 

med en rimlig forskningsinsats görs den antikvariska bedömningen enligt 

RAÄ:s anvisningar för de berörda lämningstyperna. Samtliga bedöms därför 

som övrig kulturhistorisk lämning (tabell 3, figur 5–6). 

Fältinventeringen har bekräftat byråinventeringsresultatens bild av 

utredningsområdet som huvudsakligen ett område för nya tidens skogsbruk. 

Tjärbränning och kolning är belagd inne i utredningsområdet, sågverk-

samhet strax utanför. Den naturgeografiska miljön gynnar inte förekomst av 

förhistoriska lämningar. Följdriktigt har inga sådana framkommit under 

denna utredning. 

 
 
Tabell 2.  Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Antal per lämningstyp. 
 

Lämningstyp Antal 

Kemisk industri, tjärdal 4 

Kolningsanläggning, kolbotten, resmila 3 

Brunn/kallkälla 1 

Färdväg 1 

Summa 9 
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Tabell 3. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Antal per antikvarisk bedöm-
ningskategori. Jfr figur 5 och 6. 
 
 

ID-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

AC3901 Kemisk industri Tjärdal 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3902 Brunn/kallkälla Kallkälla 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3903 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3904 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila  

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3905 Kemisk industri Tjärdal(?) 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3906 Kemisk industri Tjärdal 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3907 Kemisk industri Tjärdal 

 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3908 Färdväg Äldre stig  Övrig kulturhistorisk 

lämning 

AC3909 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila  Övrig kulturhistorisk 

lämning 

 
 
 

 
 
 
Figur 4. Tjärdalen AC3901 ligger i konventionellt terrängläge i sluttningen av en 
avsats intill en myr. Foto AC2015-039-AC-0037. 
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Figur 5. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Kulturhistoriska lämningar i ut-
redningsområdets norra del. Underlag: fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. 
Medgivande I2012/0167. Skala 1:15 000. 
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Figur 6. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Kulturhistoriska lämningar i ut-
redningsområdets södra del. Underlag: fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. 
Medgivande I2012/0167. Skala 1:15 000. 
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Åtgärdsförslag 

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om behov av antikvariska åtgärder 

med anledning av vindkraftsutbyggnaden. I det följande ges förslag på 

skyddsåtgärder och bedöms behovet av ytterligare antikvariska åtgärder. 

 

 

Utredningsgrävning 

Länsstyrelsen kan besluta om utredningsgrävning, särskild utredning steg 2 

(KML kap. 2 11 §), om det är rimligt att anta att det i ett område kan finnas 

fornlämningar utan synlig begränsning. Det är rimligt att anta att forn-

lämningar kan beröras av ett arbetsföretag när det finns tidigare tillvaratagna 

fornfynd, närliggande, kända fornlämningar av särskilda typer eller särskilt 

gynnsamma terränglägen för exempelvis förhistoriska boplatser i ett om-

råde.  

 Utredningsområdet utmärker sig inte i något sådant avseende. Under 

denna utredning har inga terränglägen med potential för fornlämning utan 

synlig begränsning identifierats. Någon arkeologisk utredning steg 2 är 

enligt föreliggande utredningsresultat inte motiverad.  

 

 

Arkeologisk förundersökning 

Alla fornlämningar som berörs fysiskt av markexploateringsprojekt är 

potentiella förundersökningsobjekt enligt KML 2 kap. 13 §. Länsstyrelsen 

beslutar om sådana antikvariska åtgärder. I utredningsområdet finns inga 

fornlämningar, varför förundersökning inte är motiverad. 

  

 

Hänsyn 

En tjärdal (AC4001) ligger nära en planerad ny tillfartsväg till vind-

kraftverk. Tjärdalen är välbevarad och bevarandevärd. Den kan skyddas från 

ingrepp genom att vägen dras på något avstånd från lämningen och att 

lämningen snitslas inför anläggningsarbetena. Här föreslås ett skydds-

område på mer än 25 meter från tjärdalens mittpunkt.  

  

 

Ingen åtgärd 

Övriga lämningar berörs inte av den planerade vindparkens utformning eller 

är av ett sådant slag att markingrepp inte innebär någon skada. Färdvägen 

AC3908 tangeras av planerad ny väg. Den nya vägen bedöms av två skäl 

inte skada lämningen. Det ena är att den sydöstra delen av den gamla stigen 
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redan övergått i skogsbilväg in i utredningsområdet från söder. Den andra är 

att färdvägen i dag är mycket obetydlig och knappt skönjbar i terrängen. 

Lämningar som inte berörs motiverar inga antikvariska åtgärder eller 

särskilda skyddsåtgärder. 
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Bilaga 1. Administrativa och 
tekniska uppgifter 

Uppdrag 

Frivillig arkeologisk utredning steg 1, Brännliden, Skellefteå kommun, 

Västerbottens län 

 
Diarie- och projektnummer   

Länsstyrelsens dnr --- 

Arkeologicentrums projektnr P2015-039-AC Brännliden 

 

Beställare  

OX2 Wind AB, Box 2299, 103 17 Stockholm 

 
Utförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35, 831 30 Östersund 

Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger 

 
Projekttid och täckningsgrad  

Fältarbete 2015-08-21—2015-08-23, 5,5 dagsverken 

Täckningsgrad, planerad: 70 hektar, genomförd: 73 hektar 

 
Belägenhet 

Län: Västerbotten 

Landskap: Västerbotten 

Kommun: Skellefteå 

Socken: Jörn 

Fastigheter: Månghörningen 5:1>2, Djupträsk 1:10>1 

Ek. kartblad: 23J 7i, 23J 8i 

SV-koordinat: N 7237360, E 729880 

 
Utredningsområde 

Area: 400 hektar 

      
Kartreferens 

SWEREF 99 TM, RH2000 

 
Kartering 

Programvara: QGIS 

 
Fynd 

Inga fynd har tillvaratagits. 
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Arkivmaterial 

Inget arkivmaterial har producerats.  

 
Fotografier 

Digitala fotografier (bilaga 2) är återgivna i denna rapport (bilaga 4) och 

förvaras vid Arkeologicentrum. 
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Bilaga 2. Fotoförteckning 

 

ID bild-

nr 

Motiv Riktn 

mot 

Fotograf Datum 

AC2015-039-AC 0037 AC3901 Tjärdal NV Britta Wennstedt 

Edvinger 

2015-08-21 

AC2015-039-AC 0038 AC3902 Kallkälla VNV Britta Wennstedt 

Edvinger 

2015-08-21 

AC2015-039-AC 0039 Brännlidenmyran, centrala delen 

Ö 

Britta Wennstedt 

Edvinger 

2015-08-21 

AC2015-039-AC 0040 Brännlidenmyran, södra delen 

mot Brännliden 

S Britta Wennstedt 

Edvinger 

2015-08-22 

AC2015-039-AC 0041 Översikt mot Storträsk, del av uo ÖSÖ Britta Wennstedt 

Edvinger 

2015-08-22 

AC2015-039-AC 0381 AC3906 Tjärdal NV Kjell Edvinger 2015-08-22 

AC2015-039-AC 0382 AC3907 Tjärdal NÖ Kjell Edvinger 2015-08-22 

AC2015-039-AC 0383 AC3907 Tjärdal SV Kjell Edvinger 2015-08-22 
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Bilaga 3. Objekttabell 

 

ID-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

AC3901 Kemisk industri Tjärdal, oval, 13-14x12 m (NÖ-SV), bestående 

av en grop, närmast rund, 4 m diam och 0,5 m 

dj, omgiven av en vall, 1-5 m br och 0,1-0,8 m 

h. Avtappningsränna i SV, 6 m l (NÖ-SV), 0,8-1 

m br och 0,2-0,5 m dj. Tunngrop i SV, rund, 0,8 

m diam och 0,4 m dj. Vid provstick framkom 

sot och kol. Beväxt med enar, lövsly och två 

tallar. 

 

Terräng: SV-sluttning av moränrygg (NV-SÖ). 

Skogsmark (gallrad tallplantering). 

 

2015-08-21 BWE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

AC3902 Brunn/kallkälla Kallkälla, oval, 1x0,7 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3-1 

m dj till vattenytan. NV delen urgrävd. Utflöde i 

SÖ, fortsätter i kallkällbäck mot NÖ. Svagt 

tryck. 

 

Belägen i Kallkällmyrans SÖ del.  

 

Terräng: Kraftig N-sluttning på gränsen mellan 

torvmark och moränmark. Skogsmark 

(barrblandskog med inslag av lövträd). 

 

2015-08-21 BWE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

AC3903 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 

0,2 m h. Något ojämn yta. Omges av ränna och 

täktgropar, 1-1,5 m br och 0,2 m dj. Vid 

provstick framkom ett 0,3 m tj kollager. Beväxt 

med ett flertal tallar och granar samt ungbjörkar 

och sly. 

 

Terräng: Avsats i svagt ÖNÖ-sluttande 

moränmark. Skogsmark (barrblandskog med 

inslag av björk).  

 

2015-08-21 BWE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

AC3904 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och i 

Ö delen 0,5 m h. I V nedgrävd i sluttningen, 0,5-

0,8 m dj. Plan, jämn yta. Omges av enstaka 

täktgropar, 1,5-2 m l, 1 m br och 0,5 m dj. Vid 

provstick framkom ett 0,3 m tj kollager. Beväxt 

med ett flertal samt enstaka tallar och 

ungbjörkar. 

 

Terräng: Avsats i svagt ÖNÖ-sluttande 

moränmark. Skogsmark (barrblandskog med 

inslag av björk).  

 

2015-08-21 BWE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 



Arkeologicentrum AB 

18 

 

AC3905 Kemisk industri Tjärdal(?), närmast rund, 5 m diam, bestående 

av en grop, rund, 3 m diam och 0,2-0,3 m dj, 

omgiven av en vall, otydlig, 2-3 m br och 0,1-

0,2 m h. Antydan till ränna i SSV, 2-3 m l 

(NNÖ-SSV), 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m dj. 

Otydlig. Vid provstick framkom sot och kol. 

 

Terräng: Brant SSV-sluttande moränmark. 

Skogsmark (tallskog). 

 

2015-08-21 KjE   

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

AC3906 Kemisk industri Tjärdal, närmast rund, 7 m diam, bestående av 

en grop, rund, 4 m diam och 0,3 m dj, omgiven 

av en vall, på ovansidan otydlig, 1-1,5 m br och 

0,2-0,3 m h. Från tjärdalen och S-ut löper en 

ränna, 2 m l (N-S), 1 m br och 0,2 m dj. Rännan 

otydlig närmast tjärgropen p.g.a. vegetation 

(gran). Ca 4 m S om tjärdalen antydan till 

tunngrop, rund, 1 m diam och 0,1-0,2 m dj.  Vid 

provstick framkom sot och kol. Beväxt med ett 

tiotal granar i varierande storlekar. 

 

Terräng: S-sluttande moränmark mot myr. 

Skogsmark (granskog) 

 

2015-08-22 KjE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

 

 

 

AC3907 Kemisk industri Tjärdal, rund, 4 m diam och 0,3-0,4 m dj. Vall, 

delvis bortgrävd i V (stybbgrop?), 1,5-2 m br 

och 0,3-0,4 m h. Från SSV kanten löper en 

ränna, ca 5 m l (NNÖ-SSV), 1 m br och 0,3-0,4 

m dj. Möjlig tunngrop ca 3 m från tjärdalen, 

oval, 1,5-0,8 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. I så 

fall är rännan bara ca 3 m l. Beväxt med ett 

tjugotal granar av varierande storlekar. 

 

Terräng: S-sluttande moränmark. Skogsmark 

(barrblandskog).  

 

2015-08-22 KjE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

 

AC3908 Färdväg Äldre stig mellan Storträsk och Ullbergsträsk, 

del av, minst 730 m l (NNV-SSÖ). Ansluter i S 

till skogsbilväg i gamla färdvägens sträckning 

enligt generalstabskartan år 1895. Otydlig i fält. 

Syns tydligast i flygfoton och höjddata. 

Fortsätter mot NNV utanför området för 

arkeologisk utredning år 2015. 

 

Tidigare anteckningar: 

RAK, generalstabskartan, J-242-43-1 Jörn 

(1895) 

 

Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark 

(barrblandskog). 

 

2015-08-23 BWE, KjE 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

 

AC3909 Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, rund, 11 m diam och 

0,2 m h. Något ojämn yta. Vid provstick 

Övrig 

kulturhistorisk 
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framkom ett 0,3 m tj kollager. Beväxt med tallar 

och sly. 

 

Terräng: Svagt ÖNÖ-sluttande moränmark. 

Skogsmark (tallskog).  

 

Tidigare anteckningar:  

Skog och historia 9363 

 

2015-08-23 BWE, KjE 

lämning 
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Bilaga 4. Påsiktsbilder 

 
AC2015-039-AC-0037  AC2015-039-AC-0040 

 

 

 
   
AC2015-039-AC-0038  AC2015-039-AC-0041 

 

 

 
   
AC2015-039-AC-0039  AC2015-039-AC-0381 
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AC2015-039-AC-0382   

 

  

   
AC2015-039-AC-0383   
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