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Omslagsbild:  
Ledningsgrävning i Nyheden, Lillkågeträsk. 
Vy mot V. Foto Lage Johansson.
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Administrativa uppgifter
Skellefteå museums dnr:  137/2017
Typ av undersökning: Schaktövervakning och märkning av lämningar
(utredning enligt 2 kap. 11§ KML)
Kommun: Skelllefteå
Socken: Byske 
Fastighetsbeteckning: Lillkågeträsk 1:37, 1:33, 1:34 och 3:2
Arbetsföretag: Kabelnedläggning, rasering av luftledning, nybyggnation 
av ny stolplinje och transformatorstation 
Uppdragsgivare: Skellefteå Kraft Elnät AB, att: Patrik Lillbacka
Kontaktperson: Ylva Smeds (f.d. Appelgren), Sweco, tele 0920 – 357 05
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Nyheden, Lillkågeträsk, Skellefteå kommun. 

Undersökningsområdet markerat med blå pil. Skala ca 1:100000.



 Länsstyrelsen dnr: 431-6291-2017
 Skellefteå museums dnr: 137/2017
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RAPPORT 

Schaktövervakning och märkning av fångstgropar, 
Raä nr 85:1 och  31:1-4, Lillkågeträsk 1:37, 1:33, 1:34 
och 3:2, Byske socken, Skellefteå kommun. 

Sammanfattning
Skellefteå museum har den 28/11 2017 utfört schaktkontroll som vid grävning som innebär ingrepp 
i fornlämningen RAÄ Byske nr 85:1. Vid schaktkontrollen påträffades inga anläggningar, fynd eller 
andra indikationer på forntida  verksamhet.
 Fångstgroparna RAÄ Byske nr 31:1-4 och i fångstgropssystemet RAÄ Byske 85:1 lokaliserades och 
markerades med blågul snitsel. 
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Bakgrund    
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att anlägga markkabel, bygga en transformatorstation samt 
rasera befintliga ledningsstolpar och bygga ny stolplinje för luftledning. Arbetsföretaget berör inom 
rubricerade fastigheter flera fornlämningar: fångstgropar, ett fångstgropssystem med tolv gropar 
och fyra enskilda gropar. Fornlämningarna är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesre-
gister FMIS, RAÄ-nr Byske 85:1 och 31:1-4. Markkabelarbetet och bygget av transformatorstation 
beräknas ske under 2017 och rasering samt nybyggnation av stolplinje för luftledning under vintern 
2017/18. Länsstyrelsen Västerbotten har fattat beslut att schaktövervakning vid grävningen ska 
utföras och att berörda fångstgropar ska märkas ut.

Målsättning och syfte    
Syftet med schaktövervakningen är att övervaka arbetet och dokumentera eventuella lämningar, 
om sådana påträffas. Dessutom ska en utredning utföras för att lokalisera och märka ut fångstgro-
par intill ledningen, med syfte att förhindra att lämningarna skadas. Resultaten från utredningen 
ska utgöra underlag för länsstyrelsen i den fortsatta ärendehanteringen.

Metod och genomförande 
Metoder vid utredningen för märkning av fångstgroparna har varit inledande arkiv- och kartstudier 
gällande det aktuella området, i synnerhet terrängskuggnngsbilder från FMIS som visar var gropar-
na finns. I fält har genomförts schaktövervakning i samband med kabelnedläggning och bygge av 
transformatorstation. 
 I samband med schaktningsövervakningen 28/11 2017 uppmärktes fångstgroparna som ingår i 
RAÄ-nr Byske 85:1 och 31:1-4 inför vinterns arbete med rasering och nyuppsättning av lednings-
stolpar. Denna uppmärkning ska sedan ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta prövning av 
ärendet. Fångstgroparna har markerats med blågul snitsel (R). Eftersom arbetet utfördes i ca 0,5 m 
djup snö hade terrängskuggningsbilder i FMIS studerats för att lokalisera fångstgroparna i systemet 
RAÄ Byske 85:1, då groparnas inbördes förhållande inte angetts i FMIS. 
 Fältinventering och rapportarbete har utförts av Lage Johansson. Personal från Energiservice 
 Skellefteå var närvarande både vid schaktkontroll och märkning.  

Topografi
Området ligger på en sandhed med gles tallskog. Områdets östligaste del gränsar mot en tjärn, 
Björntjärnen, som är omgiven av ett större myrområde. Höjd över havet 170-180 m.

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering har genomförts i området, och de berörda lämningarna registrerades enligt  
FMIS 1994. På ekonomiska kartan från 1957 finns fångstgropar angivna på den aktuella platsen. 
Enligt muntliga uppgifter har en såg legat strax norr om vägkorsningen där transformatorstationen 
planeras.

Resultat
Från S grävdes en ledningsgrav med traktorgrävare till ca 0,4 m djup, bredd ca 1,5 m. Vid platsen 
för transformatorstationen breddades grävningen till ca 3 m. Ö om stationen grävdes schakt för låg-
spänningsledning, ca 0,4 m dj, 0,4 m br. Kontrollerad sträcka totalt ca 60 meter. Grävningen skedde 
genom att maskinen först avtorvade marken, därefter togs ca 0,1 m lager, ner till steril mark. Inga 
anläggningar eller föremål som indikerar forntida verksamhet kunde iakttas. 
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 Fångstgroparna kunde trots snötäcket lokaliseras och markeras med blågul snitsel, både i RAÄ 
Byske 85:1 och RAÄ Byske 31:1-4. Groparna i RAÄ 85:1 har inte beskrivits med inbördes läge, så 
satellitbilden från FMIS studerades innan märknngen. Det noterades att groparna RAÄ 31:1-4 ligger 
något norr om beskrivningen i FMIS. Troligen gäller det också RAÄ 85:1, så att hela avgränsningen  
på kartan bör ligga 5-10 längre norrut. Exempelvis hamnar då gropen Ö inom fångstgropssystemet.
 
Antikvarisk bedömning 
Grävningen för ledningar och transformatorstation bedöms inte påverka fornlämningarna och inga 
nya lämningar eller fynd framkom vid grävningen. Fångstgroparna kunde lokaliseras och märkas till-
sammans med berörs personal, vilket bör medföra att de inte skadas vid arbetena. 

Källor
Fornminnesregistret, FMIS

Litteratur:
Byske sockens historia.  
 
Kartor:
Ekonomiska kartan 22K 3g KÄLLDAL, 1957

 
Terrängskuggningsbild från FMIS med fångsgroparnas lägen 
inom RAÄ nr 85:1. Kraftledningen markerad ungefäligt med 
svart linje.

1

3

Ö

10
9

8

7

6
5

4

X 11



8

 

 
 

Detalj ur plankarta över planerade ledningsgrävningar vid Nyheden, Lillkågeträsk. 
Blå linje anger ledningssträckan där schaktkontroll har genomförts. 
(Karta Energiservice Skellefteå)
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Fotobilaga

Schakt vid platsen för transformatorstationen. 
Vy mot Ö.

Schakt för lågspänningsledning Ö om planerad 
tranformatorstastion.
Vy mot Ö.
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Fångstgrop 5 fr NO.

Schakt för lågspänningsledning N om
befintlig ledningsgata. Vy mot S.
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Schakt för lågspänningsledning N om
befintlig ledningsgata. Vy mot S.


