Rapport
Arkeologisk utredning med anledning av grustäkt på
fastigheten Gummark 5:22 & 29:4, Skellefteå sn & kn.
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Omslagsbild: Karta över Gummark med utredningsområdet markerat med grön färg.
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Rapporter samt övrigt analogt och digitalt arkivmaterial kommer att
förvaras vid Västerbottens museum.

Sammanfattning
Med anledning av planerad utvidgning av sand- och grustäkt på fastigheterna Gummark
5:22 & 29:4 vid Gummarksnoret i Skellefteå socken och kommun har en frivillig
arkeologisk utredning genomförts.
Den befintliga täkten är belägen ca 11 km söder om Skellefteå stad och 3,5 km öster om
byn Gummark vid Noret på Norsheden. Den befintliga täkten är ca 600 x 175 m stor
(Ö-V) och planerad utökning mot N är 200 x 135 m stor. På den sandiga Norsheden har
ett flertal förhistoriska boplatser registrerats i markskador där det framkommit skärvsten
och avslag från redskapstillverkning.
Vid utredningen påträffades inga forn- eller kulturlämningar i området för den utvidgade
täkten. I kanten till befintlig täkt var stora öppna ytor men inga tecken på förhistorisk
aktivitet såsom skärvsten och avslag påträffades i dessa.

Inledning
I anslutning till befintlig grustäkt vid Gummarksnoret på fastigheterna Gummark 5:8,
5:22, 29:4 & 40:2 planeras en utvidgning mot norr som berör fastigheterna 5:22 & 29:4.
På uppdrag av Dage Munter Consulting AB har Västerbottens museum genomfört en
utredning av området.
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Fig. 1. Översiktskarta med täkten markerad med grön färg. Lämningar registrerade i FMIS markerade med röd
färg.

Utredningsområdet
Den befintliga täkten är belägen ca 11 km söder om Skellefteå stad och 3,5 km öster om byn
Gummark vid Noret på Norsheden. Den befintliga täkten är ca 600 x 175 m stor (Ö-V) och
planerad utökning mot N är 200 x 135 m stor. På den sandiga Norsheden har ett flertal
förhistoriska boplatser registrerats i markskador där det framkommit skärvsten och avslag från
redskapstillverkning. Området för den utvidgade täkten bestod av grusiga standvallar med 5 –
15 cm stora stenar.

Fig. 2. VBM DB 384:3. Vy över det befintliga täktområdet.
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Syfte
Syftet med utredningen är att fastställa om forn- och kulturlämningar berörs av exploateringen,
samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa.

Metod
Förarbete består av studier av befintligt kartmaterial vad gäller jordart, ekonomiska kartor,
äldre lantmäteriakter samt höjddata i form av LiDAR. Fältarbetet genomförs genom terräng
rekognosering inom berörd yta.

Resultat
Vid utredningen påträffades inga forn- eller kulturlämningar i området för den utvidgade
täkten. I kanten till befintlig täkt var stora öppna ytor men inga tecken på förhistorisk
aktivitet såsom skärvsten och avslag påträffades i dessa.

Fig. 3. Foto över det utvidgade området med de grusiga strandvallarna synliga.
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