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Inledning 
2014 genomfördes i Västerbottens län, en inventering av de skador som uppstått på 
fornlämningar under stormen Hilde och i upprensningsarbetet därefter (Karlsson 2015). 
Inventeringen begränsades till de kommuner som drabbats värst av stormen, Dorotea, 
Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Inventeringen begränsades ytterligare 
genom att endast beröra områden som rapporterats in som stormskadade av Skogsstyrelsen 
och skogsbolagen.  
 
Baserat på inventeringen 2014, bedömdes 12 fornlämningar inom Lycksele kommun vara i 
behov av åtgärder i form av återställning, efterundersökning och undanröjning av ris. 
Fornlämningarna bestod av 13 härdar, 18 fångstgropar samt en by-/gårdstomt  
 
 
Endast fornlämningar och inga kulturlämningar har omfattats av åtgärderna. 
 

Syfte 
Syftet med uppdraget var att förbättra de skadade fornlämningarnas status genom att utföra 
återställningsåtgärder, rensningsarbeten och efterundersökningar på RAÄ Lycksele 268:1, 
275:1, 289:1, 463:1, 520:1, 521:1, 810:1, 813:1, 889:1, 890:1, 1193:1-2 och RAÄ Örträsk 
49:1. 
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Figur 1. Lycksele kommun med platser för berörda fornlämningar markerade. 
 
 

Åtgärder 
De fornlämningar som var i behov av åtgärder ligger alla inom Lycksele kommun (se figur 1). 
 
Fornlämningar som var aktuella för rensning är: 
– RAÄ Lycksele 268:1, fångstgropssystem där två fångstgropar berörs 
– RAÄ Lycksele 289:1, fångstgropssystem där två fångstgropar berörs 
– RAÄ Lycksele 463:1, fångstgropssystem där en fångstgrop berörs 
– RAÄ Örträsk 49:1, fångsgropssystem där en fångstgrop berörs 
 
Fornlämningar som var aktuella för återställning är: 
– RAÄ Lycksele 275:1, fångstgropssystem där en fångstgrop berörs 
– RAÄ Lycksele 289:1, fångstgropssystem där en fångstgrop berörs 
– RAÄ Lycksele 463:1, fångstgropssystem där tre fångstgropar berörs 
– RAÄ Lycksele 520:1, fångstgropssystem där två fångstgropar berörs 
– RAÄ Lycksele 810:1, fångstgrop 
– RAÄ Örträsk 49:1, fångstgropssystem där en fångstgrop berörs 
 
Fornlämningar som var aktuella för efterundersökning är: 
– RAÄ Lycksele 813:1, härd 
– RAÄ Lycksele 889:1, boplatsområde med 10 härdar som alla berörs 
– RAÄ Lycksele 890:1, härd 
 
Fornlämningar som var aktuella för mer än en åtgärd är: 
– RAÄ Lycksele 268:1, fångstgropssystem där en grop skulle både efterundersökas och 
återställas 
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– RAÄ Lycksele 463:1, fångstgropssystem där en grop skulle både efterundersökas och 
återställas 
– RAÄ Lycksele 521:1, By-/gårdstomt där en husgrund skulle efterundersökas/återställas och 
hela området ska rensas 
– RAÄ Lycksele 1193:1-2, två härdar som skulle rensas och öppna markytor ska genomsökas 
med metalldetektor. 

 
Metod 
Inför och efter utförandet av åtgärderna kontaktades markägare och informerades om 
ingreppen i kulturmiljöerna på deras fastighet/-er och ifall de rishögar/materialsamlingar som 
uppstått som följd av åtgärdsarbetet, behövde åtgärdas. 
Undanröjandet av ris från fornlämningarna genomfördes för hand, med hjälp av bland annat 
handsåg och grensax. 
 
Återställningsarbetet bestod av att rekonstruera fornlämningens utseende genom att för hand 
återföra jord/sand och markvegetation på de skador som kunde härledas till stormen Hilde och 
de skogsvårdande åtgärder som genomförts därefter. Detta innebar att äldre skador på 
lämningarna inte åtgärdades. Rotvältor rensades i största möjliga mån från jord och 
”snyggades till” genom kapning av rötter mm.  
 
Efterundersökning bestod övervägande av att dokumentera den skadade lämningen genom 
fotografering, beskrivning och inmätning med RTK-GPS. Profiler grävdes i enstaka 
anläggningar med skador som var tillräckligt stora att framtagandet av en profil inte 
förvärrade lämningens status. Kolprov samlades in från en anläggning (härd). 
 
Ytor utan markvegetation i anslutning till fornlämningar genomsöktes okulärt och/eller med 
metalldetektor efter metallfynd och färgningar eller andra spår som indikerar konstruktion/-er. 
Metalldetektor användes endast vid lämningar som härdar och husgrund. 
 
I enlighet med undersökningsplanen samlades endast fynd av metall (ej modern tid) eller av 
metallframställning in. Därför var det enda fynd som samlades in var en bit slagg från RAÄ 
Lycksele 889:1.  
 
Ett med planeringsmöte genomfördes med länsstyrelsen 2015-06-03 och två möten 
genomfördes med fältpersonal innan fältarbetet påbörjades. Under fältarbetet hölls löpande 
telefonkontakt med ansvariga på Länsstyrelsen. 
 
 

Resultat av genomförda åtgärder 
De genomförda åtgärderna redovisas med början från norr och vidare söderut. 
 
Ruskträsk RAÄ nr Lycksele 289:1,Fastighet Ruskträsk 5:3 
Fångstgropssystemet är beläget på SV sidan av Vindelälven, väster om bron över älven längs 
väg 365 mellan Lycksele och Norsjö vid byn Ruskträsk (se fig.2 sid 5). 
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Figur 2. Översikt RAÄ Lycksele 289:1 inom bland annat fastighet Ruskträsk 5:3. 
 
RAÄ Lycksele 289:1 
Ett fångstgropssystem registrerat 1995. Inom området närmast de utpekade åtgärdsobjekten 
fanns överlag få rotvältor och platsen verkade relativt oskadad av stormen. 
Åtgärd: Återställning och undanröjning av ris. 
Terräng: Flack sandig mark med älv i NO. Skogsmark, tallskog. 
Iakttagelser: Området överlag har få rotvältor och verkar jämförelsevis förskonat från stormen. 
 
Vid skadeinventeringen 2014 bedömdes 3 av de 24 groparna som skadade. Fångstgroparna 
numrerades inbördes från 1 – 3 med början i norr.  
 
Fångstgrop 1 hade gamla skador som är väl överväxta. Skadorna har påverkat formen. Det var 
nya körskador i ytterkanten av vallen i NV, men inget som åtgärdades. Gropen rensades från 
ris. Fångstgropen var markerad med tre högstubbar ( se bild 1 sid 6). 
 



6 
 

 
Bild 1. RAÄ 289:1. Fångstgrop 1 efter rensning från ris. 
 
Fångstgrop 2 hade nya spår efter skogsmaskin i ytterkanten på vallen, i övrigt var gamla 
tryckskador från skogsmaskin som förändrat utseendet. Fångstgropen bör ha sett ut så vid 
registreringen 1995. Gropen rensades från ris. Fångstgropen var markerad med en högstubbe. 
 

 
Bild 2. RAÄ 289:1. Fångstgrop 2 efter rensning från ris. 
 
Fångstgrop 3 hade nya spår efter skogsmaskin på SV sidan av vallen samt lite ris. Gropen var 
oregelbunden i formen men även detta borde ha funnits redan vid registreringen. Gropen 
rensades från ris (se bild 3 sid 7). 
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Bild 3. RAÄ 289:1. Fångstgrop 3 efter rensning från ris. 
 
Lyckan RAÄ nr Lycksele 810:1 & 813:1, Fastighet Lyckan 2:1 
Inom Lyckans fritidsområde på norra sidan av Umeälven, väster om Betsele kraftverksdamm är 
en fångstgrop (RAÄ 810:1) samt en härd (RAÄ 813:1) som bedömts som skadade vid 
inventeringen 2014. 
 

 
Figur 3. Översikt RAÄ Lycksele 810:1 och 813:1, fastighet Lyckan 2:1. 
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RAÄ Lycksele 810:1 
En fångstgrop och en sentida grop registrerad 1995. Vid besökstillfället 2015 var täktgropen 
omgiven av kulturstubbar, men inte fångstgropen. Endast fångstgropen var markerad för 
åtgärd. 
Åtgärd: Återställning 
Terräng: Småkuperad moränmark med älv i S. Skogsmark, blandskog. 
Iakttagelser: Trots flera rotvältor på fångstgropen var området relativt förskonat från stormen. 
 
I fångstgropen var två rotvältor 2,5 x 1,6 m stora (se kartbilaga, karta 1) samt en liggande 
björk över den södra delen av fångstgropen. Riset rensades undan och rotvältorna åtgärdades 
genom att jord togs bort från rotvältorna och rötterna klipptes av. Jorden återfördes till 
skadorna på gropen. Den omkullfallna björken lämnas kvar. 
 

 
Bild 4. RAÄ 810:1. Den skadade fångstgropen före återställning. 

 
Bild 5. RAÄ 810:1. Den skadade fångstgrop efter återställning. 
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RAÄ Lycksele 813:1 
En härd registrerad 1995. Härden var svår att se, men inte övertäckt och helt oskadd vid 
besökstillfället 2015. Området kring härden, mellan vägen och älven, hade förhållandevis få 
skador efter stormen. 
Åtgärd: Efterundersökning 
Terräng: Småkuperad, blockig moränmark med älv i S. Skogsmark, tallskog. 
Iakttagelser: Området relativt förskonat från stormen med få rotvältor. 
  
Härden återfanns oskadd ca 7 m SSV från inprickningen. Härden är helt överväxt och svår att 
se. Ytan rensades från mindre ris och fornlämningsband knöts i omgivande träd. Gamla spår 
efter skogsmaskin går över härden, men marken är hård och det verkar inte ha påverkat  
lämningen. Det var få rotvältor i området och en genomsökning inom 50 m från lämningen 
med metalldetektor gav inget resultat.  
 

 
Bild 6. RAÄ 813:1. Den helt överväxta härden markerades med fornlämningsband i omgivande träd. 
 

 
Bild 7. RAÄ 813:1. Rotvältor i anslutning till härden genomsöks med metalldetektor. 
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Betsele RAÄ nr Lycksele 463:1, Fastighet Betsele 1:2 
 
Fångstgropssystem beläget NV om byn Betsele, systemet löper i NV-SÖ med Umeälven i NO. 
 

 
Figur 4. RAÄ Lycksele 463:1, inom bland annat fastighet Betsele 1:2. 
 
RAÄ Lycksele 463:1 
Fångstgropssystem registrerat 1976. Under inventeringen 2014 registrerades ytterligare några 
fångstgropar utanför systemet. Ursprungligen var det 6 fångstgropar som skulle åtgärdas, men 
vid besökstillfället 2015 lades ytterligare en fångstgrop till åtgärdsobjekten, efter samråd med 
Länsstyrelsen. Fem fångstgropar återställdes, en fångstgrop rensades delvis från ris och en 
fångstgrop efterundersöktes och återställdes. 
Åtgärder: Återställning, efterundersökning och undanröjning av ris 
Terräng: Tämligen flack och stenbunden moränmark med låga ryggar. Skogsmark, hygge med 
fröträd. 
Iakttagelser: Inom området/fastigheten fanns många täktgropar mellan landsvägen och 
järnvägen och vid åtgärdsarbetena 2015 gjordes bedömningen att några av de utpekade 
fångstgroparna både i och utanför systemet troligen är täktgropar. I inventeringsboken framgår 
att: S om den SÖ delen, på S sidan om E 12, finns ett flertal provgropar för grustäkt. 
 
Det var mycket svårt att se den ursprungliga formen på Fångstgrop 1, gamla och nya 
körskador/tryckskador har resulterat i att vallen och gropen förändrats (se kartbilaga, karta 2). 
Körskadorna hade dock inte resulterat i några markskador (ytor utan markvegetation). 
Lämningen dokumenterades, men förutom undanröjning av ris genomfördes inga 
återställningsåtgärder (se bild 8, sid 11).  
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Bild 8. RAÄ 463:1. Fångstgrop 1 var mycket svår att se på grund av äldre skador och nyare tryckskador. 
 
Fångstgrop 2 hade totalt tre rotvältor (1,6 – 2,7 x 1 – 1,6 m stora) i östra, nordöstra och 
sydvästra delen av lämningen. I anslutning till rotvältan i sydväst grävdes ett profilschakt, ca 
1,5 x 0,7-1 m och 0,3 m djupt, genom vallen (se kartbilaga, karta 3). Eftersom inga dubbla 
markytor kunde urskiljas samlades inga prover in, profilen dokumenterades och sedan lades 
schaktet igen (se bild 10, sid 12). Alla rotvältorna återställdes genom att jord togs bort, rötter 
klipptes/sågades av och markvegetation tillfördes på de skadade ytorna (se bild 11, sid 12).  
 

 
Bild 9. RAÄ 463:1. Fångstgrop 2 före återställning 
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Bild 10. RAÄ 463:1. Profil genom södra delen av vallen på fångstgrop 2. 

 

 
Bild 11. RAÄ 463:1. Fångstgrop 2 efter återställning. 
 
Fångstrop 3 hade totalt två rotvältor (1,2 – 1,4 x 1 m) i norra och i södra delen av lämningen 
(se kartbilaga, karta 4). Lämningen återställdes genom att jord togs bort, rötter 
klipptes/sågades av och markvegetation tillfördes på de skadade ytorna. Med tanke på de 
skarpa kanterna i gropen bedömdes lämningen år 2015 som en täktgrop (se bild 12-13, sid 13).  
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Bild 12. RAÄ 463:1. Fångstgrop 3 före återställning. 

 

 
Bild 13. RAÄ 463:1. Fångstgrop 3 efter återställning. 
 
Fångstgrop 4 hade totalt två rotvältor (1,4 – 2,2 x 1 – 1,5 m) i östra och västra delen av 
lämningen (se kartbilaga, karta 5). Det fanns även ett gryt i botten på gropen, som verkade 
bebott. Rotvältorna åtgärdades genom att jord togs bort, rötter klipptes av och markvegetation 
tillfördes på de skadade ytorna. Grytet åtgärdas däremot inte. Vid åtgärdsarbetena år 2015 
bedömdes lämningen vara en täktgrop på grund av att gropen hade ”hörn” med synliga, lätt 
överväxta raskanter och vallen var hög och ojämn (se bild 14-15, sid 14). 
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Bild 14. RAÄ 463:1. Fångstgrop 4 före återställning. 

 

 
Bild 15. RAÄ 463:1. Fångstgrop 4 efter återställning. 

 
På Fångstgrop 5 fanns en äldre rotvälta som öppnats upp igen. Denna åtgärdades med att 
skadan täcktes över med markvegetation. Ytterligare en rotvälta fanns utanför den ÖSÖ 
kanten på lämningen och även denna skada täcktes över med markvegetation. I övrigt hade 
fångstgropen tryckskador efter skogsmaskin som inte åtgärdades. Även denna grop bedömdes 
2015 vara en täktgrop (se bild 16-17, sid 15). 
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Bild 16. RAÄ 463:1. Fångstgrop 5 före rensning från ris. 

 

 
Bild 17. RAÄ 463:1. Fångstgrop 5 efter rensning från ris. 

 
Ris röjdes undan från Fångstgrop 6, till dess att det framgick att gropen vara en del av ett 
större täktdike. Därefter genomfördes inga fler åtgärder på lämningen. 
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Bild 18. RAÄ 463:1. Fångstgrop 6 efter rensning från ris. 

 
Fångstgrop 7, som låg i närheten av Fångstgrop 3, var från början inte ett åtgärdsobjekt. 2015 
gjordes bedömningen att den hörde till fångstgropssystemet och efter samråd med 
Länsstyrelsen Västerbotten så beslutades att även denna grop skulle åtgärdas. I lämningens 
östra kant var en rotvälta (2,3 x 0,9 m) (se kartbilaga, karta 6) som åtgärdades genom att jord 
togs bort från undersidan, rötter klipptes/sågades av, sedan fylldes skadan igen med jord och 
täcktes över med markvegetation. 
 

  
Bild 19. RAÄ 463:1. Fångstgrop 7 före återställning. 

 
Ytor utan markvegetation mellan åtgärdsobjekten genomsöktes efter spår av konstruktioner, 
men inga fynd eller något som kunde tolkas som en anläggning, hittades. 
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RAÄ nr Lycksele 275:1, Fastighet Bäverträskskogen 1:1 
 

 
Figur 5. Översikt fornlämning RAÄ Lycksele 275:1, fastighet Bäverträskskogen 1:1. 
 
RAÄ Lycksele 275:1 
Fångstgropssystem registrerat 1995. En fångstgrop, den sydligaste i systemet, åtgärdades. 
Åtgärd: Återställning 
 
Fångstgropssystemet löper på östra sidan av Bäverbäcken som mynnar i Örån.  
Den sydligaste av fångstgroparna i systemet hade bedömts som skadad. Fångstgropen var 
främst skadad av markberedning och ca 2 m av lämningen i SV var oskadd i övrigt fanns 
markberedningsskador i alla vädersträck. I gropen var en gammal rotvälta i SÖ som verkar ha 
påverkats av markberedningen. I gropens mitt stod en avkapad björk. Jord rensades loss och 
torv tillfördes. Det bedömdes att tillförsel av jord i övrigt var kontraproduktivt eftersom 
marken var mycket stenig och tillförsel av lösa stenar skulle förvärra skadorna (se bild 20-21, 
sid 18).  
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Bild 20. RAÄ 275:1. Skador från markberedning på fångstgrop före återställning. 

 

 
Bild 21. RAÄ 275:1. Fångstgropen efter återställning. 

 
Lass-Massheden RAÄ nr Lycksele 889:1, 890:1 & 1193:1-2, Fastighet 
Graned 1:2 
Lass-Massheden är belägen ca 20 km SV om Lycksele på norra sidan av väg 365 mot Åsele, 
och ca 900 m SV om Granåns sammanflöde med Örån. De tre fornlämningarna består av 
härdar med varierande antal (se fig. 6-7, sid 19).  
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Figur 6. Åtgärdade fornlämningar vid Lass-Massheden, fastighet Graned 1:2. 
 

 
Figur 7. Översikt av RAÄ Lycksele 889:1. 
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RAÄ Lycksele 889:1  
Inom ett 140 x 35 m stort område är 7 ovala, 2 rektangulära härdar och 1 rund härd 
registrerade 1995. 6 av de 10 registrerade härdar återfanns vid åtgärdsarbetet 2015. Alla 
återfunna härdar var förhållandevis intakta, förutom en som hade en mindre skada. I 
markskadorna inom ytan framkom även spår av stenåldersboplats i form av skörbrända stenar, 
kvartsavslag och flintaavslag. 
Åtgärd: Efterundersökning 
 
Hela fornlämningsområdet var kraftigt stormskadat och stora rishögar samt ansamlingar av 
stubbar låg inom fornlämningen. Området rensades från ris i syfte att återfinna de registrerade 
härdarna. Riset samlades i högar utanför fornlämningen. Ris undanröjdes från Härd 1-4 (se 
fig. 7), men det var endast Härd 1 och 2 som var helt övertäckta och inte gick att se innan 
arbetet påbörjades. Förutom överrisningen var Härd 1 opåverkad även om spår efter 
skogsmaskin fanns på båda sidor om lämningen. Härd 2 och 3 hade båda blivit överkörda av 
skogsmaskin, men den steniga marken verkar ha varit tillräckligt hård för att endast lättare 
tryckmärken ska ha uppstått. Härd 5 och 6 låg i en skogsremsa mot tjärnen som verkade 
opåverkad av stormen och härdarna var helt intakta och behövde inga åtgärder.  
 

 
Bild 22. Vistet RAÄ 889 var kraftigt skadat av stormfällda träd och nedrisning. 
 
 
I södra delen av Härd 4 fanns en 0,45 x 0,40 m stor skada orsakad av en rotvälta. Skadan 
undersöktes och enstaka fragment av brända ben framkom. Den östra profilen i den 
undersökta delen av härden dokumenterades och kolprov samlades in (se kartbilaga, karta 7). 
Härden daterades till 1415-1450 e.Kr (se bilaga 4). Efter undersökning och dokumentation, 
rekonstruerades härden.  I sydöstra delen av härden var spår efter skogsmaskin och lämningen 
hade även blivit något nedtryckt. Denna skada åtgärdades inte eftersom ytterligare ingrepp i 
lämningen inte skulle förbättra dess status.  
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Sydöst om Härd 3 framkom i en markskada, skörbrända stenar, fragment av brända ben och 
ett avslag. Platsen registrerades som en skärvstensförekomst. I närheten av Härd 1 framkom ett 
avslag av flinta och enstaka skörbrända stenar som registrerades som en fyndplats.  
 
Rotvältor och markskador inom fornlämningen genomsöktes okulärt och med metalldetektor 
och utöver enstaka moderna metallfynd, framkom en bit slagg som tillvaratogs. Spår efter 
ytterligare härdar kunde inte fastställas utöver de 6 återfunna härdarna. 
 
Härd 1, oval 1 x 0,7 m (NÖ-SV) intill 0,1 m hög, bestående av 6 synliga stenar, 0,1 - 0,2 m 
stora, med enstaka skörbrända stenar lösa i ytan. Härden är stenfylld. Vid provstick med 
jordsond framkom rödbränd jord. Beväxt med bärris.  
Lämningen framkom efter rensning av ris. 
 
Terräng: Plan markyta NÖ om tjärn, skogsmark/stormfällt hygge i stenig moränmark. 
Iakttagelser: Vid besökstillfället var härden överrisad och skogsmaskinspår fanns på båda sidor 
om härden, i övrigt var lämningen intakt. 
 

 
Bild 23. Härd 1 återfunnen efter borttagning av ris. 
 
Härd 2, oval 1,1 x 0,9 m (NÖ-SV) intill 0,1 m h, bestående av 12 synliga stenar 0,1-0,2 m st. 
Vid sondning framkom rödbränd jord. Stenfylld.  
Härden framkom efter rensning av ris.  
Beväxt med markvegetation som påverkats av överrisningen.  
Terräng: Flack mark, krönläge NÖ om tjärn. Skogsmark/stormfällt hygge i stenig moränmark.  
Iakttagelser: Spår efter skogsmaskin i NÖ-delen av härden, men marken var hård och härden 
var intakt. 
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Bild 24. Härd 2 återfunnen efter borttagning av ris. 
 
Härd 3, rektangulär 1,1 x 0,9 m (NÖ-SV) intill 0,1 m hög, bestående av 6 synliga stenar ca 0,1 
- 0,55 m stora. I SV avgränsas härden av en 0,55 m st sten. Stenfylld.  
Beväxt med markvegetation, bärris.  
Terräng: Skogsmark/stormfällt hygge i stenig, flack moränmark NÖ om tjärn.  
Iakttagelser: Härden intakt, men utanför NÖ-delen är en stubbe där rötter sticker upp ända 
mot härdens kant. Lämningen har blivit överkörd av skogsmaskin, men marken är hård och 
härden är relativt opåverkad.  
 

 
Bild 25. Härd 3. 
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Härd 4, oval 1,15 x 0,7 m (NÖ-SV) intill 0,1 m hög, bestående av sju synliga stenar, 0,1 - 0,2 
m stora. Stenfylld. Beväxt med markvegetation, bärris.  
I S var en 0,45 x 0,4 m stor skada orsakad av rotvälta. Skadan grävdes ut och kolprov 
samlades in. Kolet sänder för vedartsanalys (se bil. 3) och var från tall. Kolet 14C-daterades till 
470±30 BP (Beta 424688) vilket motsvara en kalibrerad datering till 1415 – 1450 e. Kr (se bil. 
4). I härden framkom enstaka fragment av brända ben som inte tillvaratogs. Efter 
dokumentationen av skadan rekonstruerades härden.  
Terräng: Flackare parti NNV om krönläge, skogsmark/stormfällt hygge i stenig moränmark. 
Iakttagelser: Den SÖ-delen av härden hade blivit något nedtryckt av skogsmaskin, denna skada 
åtgärdades inte. 
 

   
Bild 26. Härd 4, den S delen av härden undersöktes.              Bild 27. Härd 4, profil från S av den undersökta delen. 
 

 
Bild 28. Härd 4, efter återställning. 
 
Härd 5, oval 0,85 x 0,65 m (N-S) intill 0,1 m hög, bestående av 5 synliga stenar, 0,1 - 0,2 m 
stora. Stenfylld.  
Beväxt med markvegetation, bärris.  
Terräng: Svagt SV-sluttande stenig moränmark intill tjärn, tallskog intill stormfällt hygge. 
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Bild 29. Härd 5, belägen i ej stormskadat område. 
 
Härd 6, rund ca 1 m i diameter och intill 0,1 m hög, bestående av 6 synliga stenar, 0,1 - 0,3 m 
stora. Delvis stenfylld. Beväxt med markvegetation, lite bärris.  
Terräng: SV-sluttande mark i stenig morän nära tjärn, tallskog intill stormfällt hygge. 
 

 
Bild 30. Härd 6, belägen i ej stormskadat område. 
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RAÄ Lycksele 890:1 
En härd registrerad 1995. Varken vid inventeringen 2014 eller vid åtgärdsarbetena 2015 kunde 
härden återfinnas.  
Åtgärd: Efterundersökning 
 
Ytor utan markvegetation inom ca 40 m från fornlämningens inprickning i FMIS, genomsöktes 
okulärt och med metalldetektor. Inga fynd av metall eller spår efter anläggningar hittades. 
 

 
Bild 31. Översikt över området där den ej återfunna härden RAÄ 890:1 skall finnas. 
 
 
RAÄ Lycksele 1193:1-2 
Två härdar registrerade 1995. En av härdarna var delvis övertäckt av ris, men i övrigt var 
lämningarna opåverkade. 
Åtgärd: Undanröjning av ris 
Terräng: Flack stenig moränmark med äldre brukningsväg i NV. 
Iakttagelser: Markytan närmast härdarna hade inte så många rotvältor, markytan en bit bort 
mer drabbad av stormen (se bild 32, sid 26). 
 
Båda härdarna var oskadda och ris röjdes undan från lämningarna (se bild 33-34, sid 26-27). 
Rotvältor och markskador inom ca 30 m avstånd från härdarna, genomsöktes okulärt och med 
metalldetektor, men endast enstaka moderna metallföremål framkom. 
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Bild 32. Översikt av RAÄ nr Lycksele 1193:1-2. 
 

 
Bild 33. Härden RAÄ nr Lycksele 1193:1 rensad från ris. 
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Bild 34. Härden RAÄ nr Lycksele 1193:2 rensad från ris. 

 
RAÄ nr Lycksele 520:1 & 521:1Fastighet Vägseleskogen 1:1 
 

 
Figur 8. Åtgärdade fornlämningar inom fastighet Vägseleskogen 1:1 vid Granån. 
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Söder om Vägsele längs väg 365 rinner Granån och längs ån finns ett flertal fångstgropar och 
fångstgropssystem varav ett fångstgropssystem (RAÄ 520:1) delvis skadats av stormen. På 
Granåns östra sida ligger ”Gammalhemmet” (RAÄ 521:1) som enligt uppgift i 
inventeringsboken anlades i början av 1700-talet av nybyggaren Pål Persson. Nybygget skall ha 
övergivits efter ca 20 år. 
 
RAÄ Lycksele 520:1 
Fångstgropssystem bestående av 13 gropar med huvudriktning ONO-VSV registrerat 1976. 
Fångstgropssystemet löper på båda sidor av Granån och det var två fångstgropar närmast 
Granåns östra sida som skadats av stormen. Vid besökstillfället 2015 hade markberedning 
genomförts inom fastigheten. Markberedningen hade ställvis kommit väldigt nära 
åtgärdsobjekten, men inga ytterligare skador verkade ha tillkommit på lämningarna. Två 
fångstgropar i systemet åtgärdades. 
Åtgärd: Återställning 
Terräng: Småkuperad, stenbunden moränmark. Skogsmark, tallskog. 
Iakttagelser: Vallarna på fångstroparna var mycket svåra att se på grund av den omrörda 
marken omkring och äldre skador. Området mycket drabbat av både rotvältor och den 
efterföljande markberedningen som genomförts med skopa (se bild 37, sid 29). 
 
Den västra fångstgropen (se figur 8) hade en rotvälta, ca 1,8 x 1,3 m stor, i nordvästra delen av 
vallen. Stubben gick inte att tippa tillbaka, istället togs jord loss från undersidan och rötter 
klipptes/sågades av. Torv/markvegetation lades sedan ovanpå skadan. Lämningen hade även 
äldre skador som inte åtgärdades. 
 

 
Bild 35. RAÄ 520:1. Den västra fångstgropen efter återställning. Gropen var kraftigt skadad av nya och gamla rotvältor. 
 
Den östra fångstgropen hade tre rotvältor, en i sydväst 1,6 x 1,2 m stor, en i västnordväst 2 x 
1,3 m stor och en i öst nordöst 1,5 x 1,2 m stor och en jordspricka i nordnordväst ca 1,2 m 
lång (se bild 36, sid 29). Jord togs loss från undersidan av rotvältorna och rötter 
klipptes/sågades av. Skadorna täcktes sedan med torv/markvegetation. Jordsprickan fylldes 
med jord och täcktes med torv/markvegetation. Ris rensades bort från främst den östra sidan 
av fångstgropen. Lämningen hade även äldre skador som inte åtgärdades (se bild 36, sid 29). 
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Bild 36. RAÄ 520:1. Den östra fångstgropen före återställning. Gropen var kraftigt skadad av nya och gamla rotvältor. 
 

 
Bild 37. RAÄ 520:1. Översikt över det kraftigt stormskadade området. 
 
Rotvältor och ytor utan markvegetation som fanns mellan och i anslutning till fångstgroparna 
genomsöktes okulärt efter färgningar eller andra indikationer på konstruktioner. 
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Figur 9. Översikt av RAÄ Lycksele 521:1. 
 
RAÄ Lycksele 521:1 
Fossil åker och husgrund registrerad 1976. Inom en 125 x 100 m stor yta (N-S) är en 
husgrund, 7 x 6 m (Ö-V) av natursten och jord samt ca 35 odlingsrösen. 
 
Under 2015 åtgärdades endast husgrunden. De röjningsrösen som kunde återfinnas mättes in 
med RTK-GPS.  
Åtgärd: Efterundersökning och återställning 
Terräng: Flack, grusig moränplatå samt svag S-sluttning av denna mellan å och myr. 
Skogsmark, tallskog. 
Iakttagelser: Väggresterna/vallarna på husgrunden är inte särskilt markanta, spismursröset är 
tydligast. Att rensa hela området från ris måste göras maskinellt och skulle troligen endast 
marginellt förbättra intrycket av lämningen pga markberedningen med grävskopa och de 
många rotvältorna. 
 
Det fanns fyra rotvältor (1,2 – 1,5 x 0,4 – 0,7 NV-SÖ) inom och i ytterkanten på husgrunden 
(se kartbilaga, karta 9). En rotvälta i nordvästra hörnet på husgrunden, bestod av endast en 
grop eftersom stubben blivit bortlyft. Alla skadorna åtgärdades genom att jord och rötter togs 
bort från de kvarvarande rotvältorna, hålen fylldes igen med jord och täcktes sedan över med 
markvegetation. Rotvältan närmast spismursröset var bara delvis uppbruten vilket gjorde det 
svårt att lösgöra material från den för att fylla igen skadan. Detta resulterade i att marken vid 
denna rotvälta blev ojämn. Alla öppna ytor i och i anslutning till husgrunder genomsöktes 
okulärt och med metalldetektor, utan resultat. Ris röjdes undan från husgrunden och lades i 
redan existerade högar (se bild 38, sid 31).  
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Bild 38. RAÄ 521:1. Husgrunden efter risrensning. 

 
Ytan närmast husgrunden var påverkad av stormen men relativt opåverkad av 
skogsbruksåtgärderna därefter. Fornlämningen i övrigt var illa åtgånget av rotvältor, spår efter 
skogsmaskin och markberedning. Av de ursprungliga ca 35 röjningsrösena som registrerades 
1976 kunde endast fem återfinnas år 2015 (se fig. 9, sid 30). Dessa var mycket skadade av 
både rotvältor och spår efter skogsåtgärder. Lämningarna mättes in med RTK-GPS, men i 
övrigt genomfördes inga åtgärder på röjningsrösena. 
 

 
Bild 39. RAÄ 521:1. Ett av de återfunna, skadade röjningsrösena. 
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Bild 40. RAÄ 521:1. Översikt av fornlämningens skador från rotvältor. 

 

 
Bild 41. RAÄ 521:1. Översikt av fornlämningens skador från markberedning med grävskopa. 
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Bild 42. RAÄ 521:1. Den blockiga och gropiga terrängen gjorde transporten av fältutrustningen något krävande. 

 
RAÄ nr Lycksele 268:1, Fastighet Vägsele 2:3 
 

 
Figur 10. Översikt fornlämning RAÄ Lycksele 268:1, fastighet Vägsele 2:3. 
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RAÄ Lycksele 268:1 
Ett fångstgropssystem registrerats 1976. Vid den stormskadeinventering som genomfördes 
2014 bedömdes en av groparna i fångstgropssystemet som skadad och då registrerades även 
ytterligare två fångstgropar NV om detta fångstgropssystem vilka också hade bedömts som 
skadade (se fig. 10, sid 33). Fångstgroparna numrerades från 1 – 3 med nr 1 längst i söder och 
nr 3 längst i norr.  
Åtgärder: Efterundersökning, återställning och undanröjning av ris.  
 
Fångstgrop 1 och 2 rensades från ris (se bild 43-46, sid 34-35), i grop nr 1 var en rotvälta i 
kanten som var lite uppbruten. Rötter klipptes av, i övrigt genomfördes endast risrensning. 
 

 
Bild 43. RAÄ 268:1, fångstgrop 1 före risrensning. 

 

 
Bild 44. RAÄ 268:1, fångstgrop 1 efter risrensning. 
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Bild 45. RAÄ 268:1, fångstgrop 2 före risrensning. 

 

 
Bild 46. RAÄ 268:1, fångstgrop 2 efter risrensning. 

 
I Fångstgrop 3 fanns en skada (1,7 x 1,2 m NNV-SSÖ) i nordöst efter en bortplockad rotvälta. 
I anslutning till denna skada grävdes ett ca1,5 x 0,45 m stort och 0,3 m djupt profilschakt 
genom vallen (se kartbilaga, karta 8). Inga dubbla markytor framträdde, profilen 
dokumenterades men inga prover samlades in. Efter undersökningen fylldes schaktet och 
skadan igen och täcktes med markvegetation. I den sydvästra delen av Fångstgrop 3 fanns en 
rotvälta (1,9 x 1 m NNV-SSÖ) som var för lite uppbruten för att komma åt jord och rötter på 
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undersidan. Därför tillfördes endast lite jord och markvegetation i jordsprickan som uppstått 
intill rotvältan (se bild 47-49, sid 36-37). På fångstgropens vall i nordväst och i söder hade lösa 
rotvältor tillförts, det vill säga att de plockats lös maskinellt och ställts på kanten till gropen. 
Rotvältan i söder låg på sidan och jord kunde tas bort så att stubben gick att dra bort från 
lämningen. Rotvältan i nordväst kunde inte åtgärdas eftersom den stod upprätt så att det inte 
gick att komma åt jorden under och den var för tung för att välta manuellt. 
 

 
Bild 47. RAÄ 268:1, fångstgrop 3 före återställning. 

 

 
Bild 48. RAÄ 268:1, fångstgrop 3 profil genom vallen. 
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Bild 49. RAÄ 268:1, fångstgrop 3 efter återställning. 

 
RAÄ nr Örträsk 49:1, Fastighet Örträsk 10:9 
 

 
Figur 11. Översikt RAÄ Örträsk 49:1, inom bland annat fastighet Örträsk 10:9. 
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RAÄ Örträsk 49:1 
Fångstgropssystemet registrerades 1977 och består av 10 gropar och är beläget norr om Östra 
Örträsk på en höjdrygg. 
Åtgärder: Återställning och undanröjning av ris. 
Terräng: Sandig moränmark på höjdrygg (NV-SÖ). Skogsmark, hygge. 
Iakttagelser: Markberedning av området verkar ha genomförts efter inventeringen 2014 och 
ytterligare skador verkar ha uppstått på andra fångstgropar i systemet utöver de två utpekade 
åtgärdsobjekten. 
 
Den nordvästra fångstgropen hade en större rotvälta (2,2 x 1 m NÖ-SV) i östra kanten (se 
kartbilaga, karta 10) som åtgärdades genom att jord togs bort från undersidan, rötter 
klipptes/sågades av och markskadan fylldes igen med jord och täcktes över med 
markvegetation (se bild 50-51, sid 38-39). Ris röjdes även undan från lämningen.  
 

 
Bild 50. RAÄ nr Örträsk 49:1. Den nordvästra fångstgropen före risrensning och återställning. 
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Bild 51. RAÄ nr Örträsk 49:1. Den nordvästra fångstgropen efter risrensning  och återställning. 

 
Den sydöstra fångstgropen hade en mindre rotvälta i sydöstra kanten och inte alltför påtagliga 
körskador/tryckskador, som gick rakt genom gropen och över västra kanten. Det fanns även 
nya markberedningsspår omedelbart utanför fångstgropens vall. Förutom att ris röjdes undan 
från lämningen så åtgärdades även rotvältan något (se bild 52-53, sid 39-40). 
 

 
Bild 52. RAÄ nr Örträsk 49:1. Den sydöstra fångstgropen före risrensing. 
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Bild 53. RAÄ nr Örträsk 49:1. Den sydöstra fångstgropen efter risrensning . 

 

 

Utvärdering 
Skador orsakad av stormen Hilde och de skogsåtgärder som genomfördes efter stormen, har 
varierat stort. Vissa fastigheter har varit mer drabbade än andra, som exempelvis fastigheten 
Vägseleskogen 1:1 1 med RAÄ nr Lycksele 521:1 ”Gammalhemmet” där förekomsten av 
rotvältor och markberedningsspår var högre än någon annan fastighet som besöktes under 
åtgärdsarbetet 2015.  
 
Återställning 
Återställningsarbetet bestod av att för hand återföra jord/sand och markvegetation på de 
skador som uppstått på lämningarna och ”snygga till” rotvältor genom kapning av rötter, 
borttagning av jord från undersidan mm. Det omedelbara resultatet av dessa åtgärder såg bra 
ut, men det är svårt att i dagsläget avgöra hur det kommer att hålla i längden. Den återförda 
jorden är lösare än marken runt omkring och den återförda markvegetationen ligger löst på 
ytan, det är möjligt att yttre påverkan, exempelvis hårt regn kan påverka återställningen i 
efterhand. Detsamma gäller åtgärder på skador som legat i innerkanten på fångstgropar med 
lite brantare lutning. Den återförda jorden hade redan vid åtgärdstillfället en tendens att ”rinna 
ned” längst kanten på lämningen och med tiden är det troligt att just detta sker och att en 
fördjupning uppstår. Även om jord och markvegetation ligger kvar i skadan så är det möjligt 
att det med tiden blir en mindre fördjupning då ”fyllningen” sjunker ihop. Detta är mest troligt 
i de större/djupare skadorna.  
 
Vad det gäller tryckskador på fornlämningarna har bedömningen vid åtgärdsarbetena år 2015 
varit, att en återställning av dessa endast skulle åstadkomma ytterligare skada. För att åtgärda 
en tryckskada som ändrat formen på exempelvis en fångstgrop, måste man börja med att lyfta 
bort den i regel oskadade markvegetationen för att sedan ”forma om” jordlagren under. För 
att åstadkomma formen av exempelvis en vall kanske ytterligare material behöver tillföras. En 
sådan åtgärd skulle först och främst vara mycket tidskrävande och sedan är frågan vad man 



41 
 

vinner på att röra om ytterligare i redan störda jordlager. I efterhand skulle sedan markytan 
och markvegetationen vara lös och troligen lättare att störa än innan (se ovan).  
 
I enlighet med undersökningsplanen skulle även rotvältor tippas tillbaka där det var möjligt, 
men i verkligheten har detta inte fungerat. Rotvältor som brutits upp och fortfarande satt fast i 
marken, visade sig vara orubbliga, även efter det att jord tagits bort från undersidan. Endast 
vid RAÄ Lycksele 268:1 kunde en rotvälta flyttas, efter det att jorden tagits bort från 
undersidan och detta på grund av att den var helt lös och hade maskinellt lagts upp på sidan, 
så att jorden på undersidan gick att komma åt. På samma fornlämning fanns ytterligare en lös 
rotvälta som ställts upprätt. Rotvältan var alldeles för tung för att tippa omkull för hand och 
jorden under inte gick att ta lös så att stubben kunde flyttas. Så småningom kommer jorden att 
rasa lös av sig själv och skapa en ojämnhet på vallen. 
Att minska rotvältornas omfång genom att klippa och såga bort rötter har också gett varierat 
resultat, beroende stubbens och rötternas storlek. Det huvudsakliga med åtgärden är att få loss 
så mycket som möjligt av jorden från rotvältan och fylla igen skadan som blivit på marken, så 
att det med tiden inte blir en ojämnhet eller en så liten ojämnhet på lämningen som möjligt.   
 
Fynd och Konstruktioner 
Genomsökningen av markytan under rotvältor och ytor utan markvegetation i anslutning till 
härdar och mellan fångstgropar, var resultatlös. När rotvältorna slets upp rördes markytan om 
av rötterna, ned på uppskattningsvis 0,2-0,3 m djup, så eventuella färgningar eller spår av 
konstruktioner gick inte att se. Det samma gällde markskador som orsakats av markberedning. 
Dessa skador gick inte lika djupt som skadorna efter rotvältor men tillräckligt för att försämra 
förutsättningarna att upptäcka okända anläggningar. Metallfynd söktes i anslutning till härdar 
med hjälp av metalldetektor, men endast vid RAÄ Lycksele 889:1 framkom en bit slagg som 
kan antas vara från historisk tid eller äldre. I övrigt framkom endast metallfynd från modern 
tid, främst vid RAÄ Lycksele 1193:1-2. 
 
Efterundersökning 
Förutom att dokumentera den skadade fornlämningen ingick det även i efterundersökningen 
att gräva ut lämningen utan att orsaka ytterligare/större skada eller försämra lämningens 
status. Med dessa kriterier var det tre av fornlämningarna som delundersöktes och då endast i 
en mycket liten skala. De undersökta fornlämningarna är en härd inom RAÄ Lycksele 889:1, 
en fångstgrop inom RAÄ Lycksele 268:1 och en fångstgrop inom RAÄ Lycksele 463:1. 
 
Analyser 
Ett kolprov från den delundersökta härden i RAÄ Lycksele 889:1, skickades på vedartsanalys 
(se bilaga 3) och sedan vidare till datering. Vedartsanalysen visade att kolet kom från tall och 
14C-dateringen blev 470±30 BP (Beta 424688) vilket motsvarar en kalibrerad datering till 1415 
– 1450 e. Kr. (se bilaga 4). 
 
Referenser 
Karlsson, Nina (red) 2015. Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom 
Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner. 
Västerbottens län. Meddelande nr 1: 2015. Länsstyrelsen Västerbotten 
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Bilaga 2, fotolista

Bild nr VBM_DB nr Foto nr Raä nr Beskrivning Foto från Lokal

22 VBM_DB 321:1 2317 889:1 Översikt med skador, Ö‐delen N Lass‐Massheden

23 VBM_DB 321:2 2328 889:1 Härd 1, plan V Lass‐Massheden

24 VBM_DB 321:3 2333 889:1 Härd 2 , plan efter rensning V Lass‐Massheden

25 VBM_DB 321:4 2337 889:1 Härd 3, plan Ö Lass‐Massheden

26 VBM_DB 321:5 2349 889:1 Härd 4 från ovan Lass‐Massheden

27 VBM_DB 321:6 2347 889:1 Härd 4, profil NÖ‐SV SÖ Lass‐Massheden

28 VBM_DB 321:7 2358 889:1 Härd 4, rekonstruktion SSV Lass‐Massheden

29 VBM_DB 321:8 2351 889:1 Härd 5, plan SV Lass‐Massheden

30 VBM_DB 321:9 2353 889:1 Härd 6, plan SV Lass‐Massheden

31 VBM_DB 321:10 2374 890:1 Översikt med skador S Lass‐Massheden

32 VBM_DB 321:11 2362 1193:1‐2 Översikt med skador SV Lass‐Massheden

33 VBM_DB 321:12 2370 1193:1 Härd 1, Plan efter rensning SÖ Lass‐Massheden

34 VBM_DB 321:13 2372 1193:2 Härd 2, Plan efter rensning SV Lass‐Massheden

43 VBM_DB 321:14 2449 268:1 Översikt med skador fg1 S Granån

44 VBM_DB 321:15 2460 268:1 Översikt efter rensning fg1 V Granån

45 VBM_DB 321:16 2464 268:1 Översikt med skador, fg2 S Granån

46 VBM_DB 321:17 2469 268:1 Översikt efter rensning fg2 S Granån

VBM_DB 321:18 2486 268:1 Översikt med skador N från fg3 SÖ Granån

47 VBM_DB 321:19 2481 268:1 Översikt med skador, fg3 N Granån

48 VBM_DB 321:20 2491 268:1 Profil i vallen fg3 V Granån

49 VBM_DB 321:21 2499 268:1 Översikt efter rensning fg3 N Granån

37 VBM_DB 321:22 2378 520:1 Översikt med skador, rotvälta vid kanten (V fg) SV Granån

35 VBM_DB 321:23 2388 520:1 V fg skada NV Granån

36 VBM_DB 321:24 2382 520:1 Översikt med skador, rotvälta vid kanten (Ö fg) SV Granån

40 VBM_DB 321:25 2407 521:1 Husgrund, översikt med skador SÖ Granån

38 VBM_DB 321:26 2421 521:1 Husgrund, översikt efter rensning Ö Granån

39 VBM_DB 321:27 2432 521:1 Skadat röjningsröse 3 S Granån

41 VBM_DB 321:28 2430 521:1 Översikt med skador, markberedning SÖ Granån

42 VBM_DB 321:29 2446 Arbetsbild med pulka Granån

20 VBM_DB 321:30 2400 275:1 Översikt med skador  Ö Bäverbäcken

21 VBM_DB 321:31 2405 275:1 Översikt efter rensning  N Bäverbäcken

4 VBM_DB 321:32 2712 810:1 Översikt med skador V Lyckan

5 VBM_DB 321:33 2719 810:1 Översikt efter rensning NV Lyckan

6 VBM_DB 321:34 2706 813:1 Härdplats NV Lyckan

7 VBM_DB 321:35 2700 813:1 Arbetsbild, Nina Lyckan

1 VBM_DB 321:36 2687 289:1 fg 1 efter risrensning N Ruskträsk

2 VBM_DB 321:37 2592 289:1 Översikt efter rensning, fg 2 N Ruskträsk

3 VBM_DB 321:38 2676 289:1 fg 3 efter risrensning SV Ruskträsk

8 VBM_DB 321:39 2520 463:1 Fångstgrop 1 Ö Betsele

9 VBM_DB 321:40 2512 463:1 Fångstgrop 2 Ö Betsele

11 VBM_DB 321:41 2524 463:1 Översikt efter rensning, fångstgrop 2 Ö Betsele

10 VBM_DB 321:42 2523 463:1 Profil i vallen fg2 Ö Betsele

12 VBM_DB 321:43 2571 463:1 Översikt med skador, fångstgrop 3 SÖ Betsele

13 VBM_DB 321:44 2579 463:1 Översikt efter rensning, fångstgrop 3 S Betsele

14 VBM_DB 321:45 2556 463:1 Översikt med skador, fångstgrop 4 Ö Betsele

VBM_DB 321:46 2555 463:1 Översikt med skador, fångstgrop 4 N Betsele

15 VBM_DB 321:47 2564 463:1 Översikt efter rensning, fångstgrop 4 Ö Betsele

16 VBM_DB 321:48 2543 463:1 Översikt med skador, fångstgrop 5 ÖSÖ Betsele

17 VBM_DB 321:49 2547 463:1 Översikt efter rensning, fångstgrop 5 SV Betsele

VBM_DB 321:50 2537 463:1 Översikt med ris över täktgrop 6 SÖ Betsele

18 VBM_DB 321:51 2542 463:1 Översikt efter rensning, täktgrop 6 SÖ Betsele

VBM_DB 321:52 2558 463:1 Arbetsbild Betsele

50 VBM_DB 321:53 2742 49:1 Översikt med skador, fg1 V Örträsk

51 VBM_DB 321:54 2749 49:1 Översikt efter rensning med rishög, fg1 V Örträsk

52 VBM_DB 321:55 2755 49:1 Översikt med skador, fg2 V Örträsk

53 VBM_DB 321:56 2759 49:1 Översikt efter rensning, fg2 V Örträsk

VBM_DB 321:57 2383 520:1 Markberedning Granån

19 VBM_DB 321:58 2582 463:1 Översikt med skador, fg 7  S Betsele
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January 12, 2016

Dr. Jans Heinerud
Vasterbottens Museum
Box 3183
Umea, SE-903 04
Sweden

RE: Radiocarbon Dating Result For Sample Hard4KP1

Dear Dr. Heinerud:

Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. As usual, specifics of
the analysis are listed on the report with the result and calibration data is provided where applicable. The
Conventional Radiocarbon Age has been corrected for total fractionation effects and where applicable,
calibration was performed using 2013 calibration databases (cited on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs
spreadsheet download option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for
3-5 working standards analyzed simultaneously with your samples.

The reported result is accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423
standards and all pretreatments and chemistry were performed here in our laboratories and counted in our
own accelerators here in Miami. Since Beta is not a teaching laboratory, only graduates trained to strict
protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the
analysis.

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per
the conventions of the 1977 International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce
sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 BP is cited for the result. The reported d13C was
measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer). It is NOT the AMS d13C which
would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the result, please consider any communications you may have had with us
regarding the sample. As always, your inquiries are most welcome. If you have any questions or would
like further details of the analysis, please do not hesitate to contact us.

Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment. As
always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.

Sincerely,
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Dr. Jans Heinerud Report Date: 1/12/2016

Vasterbottens Museum Material Received: 11/24/2015

Sample Data Measured d13C Conventional
Radiocarbon Age Radiocarbon Age(*)

Beta - 424688 470 +/- 30 BP -24.7 o/oo 470 +/- 30 BP
SAMPLE : Hard4KP1
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1415 to 1450 (Cal BP 535 to 500)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

Database used
INTCAL13

References
Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869–1887., 2013. 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: C13/C12 = -24.7 o/oo : lab. mult = 1)

Laboratory number Beta-424688 : HARD4KP1

Conventional radiocarbon age 470 ± 30 BP

Calibrated Result (95% Probability) Cal AD 1415  to 1450 (Cal BP 535 to 500)

Intercept of radiocarbon age with calibration 
curve 

Cal AD 1435  (Cal BP 515)

Calibrated Result (68% Probability) Cal AD 1425  to 1445 (Cal BP 525 to 505)

470 ± 30 BP CHARRED MATERIAL
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