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Administrativa och tekniska uppgifter 
Vbm dnr  108/17 
Län  Västerbotten 
Landskap  Västerbotten 
Kommun  Skellefteå 
Socken  Burträsk 
Ort  Bygdsiljum 
Fastighet  Bygdsiljum 6:9, 44:1 samt 18:1 
Tillf ID  1-2 & 3 
Undersökningstyp Arkeologisk utredning 
Datering  Förhistorisk tid / historisk tid 
Kartblad  71H 4g NO & SO (Sweref 99) 
Koordinatsystem Sweref99TM 
Höjd  130 - 140 möh (sandtäkt) 190 – 220 möh (bergtäkt) 
Fältarbetsperiod 2017-05-23 - 24 
Fältarbetsledning Berit Andersson VBM 
Planering arkivsök 0,75 dv 
Dagverken fält  1,5  
Rapport / efterarbete 2,5 dv 
Dokumentationsmaterial Rapporter samt övrigt analogt och digitalt arkivmaterial kommer att 

förvaras vid Västerbottens museum. 

Sammanfattning 

Med anledning av att Mellanbygdens transport AB planerar att utöka en befintlig bergtäkt 
inom fastigheten Bygdsiljum 18:1 samt en befintlig sandtäkt inom fastigheterna Bygdsiljum 6:9 
och 44:1, har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning av de två områdena.  
 
Ca 1,3 kilometer öster om den utökade bergtäkten finns registrerade fornlämningar i form av 
en boplats där flintyxor påträffats, RAÄ nr Burträsk 43:1 samt fyndplats för en knacksten, 
RAÄ nr Burträsk 124:1. Den utökade sandtäkten ligger söder om Korptjärnen och här är 
tidigare tre kolbottnar, RAÄ nr Burträsk 77:1, 78:1 och 79:1 samt en boplats, RAÄ nr 
Burträsk 76:1 registrerad. 
 
Vid utredningen påträffades 1 boplats samt 1 kemisk industri (tjärdal) i området för den 
utökade sandtäkten. Enligt Riksantikvarieämbetes Lämningstypslista är 
rekommendationen att Boplatser bedöms som Fornlämning. Enligt Riksantikvarie-
ämbetes Lämningstypslista är rekommendationen för Kemisk industri Övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 
I området för den utvidgade bergtäkten påträffades en tall med bleckor på tre sidor. 
Tallen står nära en befintlig fastighetsgräns och kan vara en gränsmarkering. Bleckor 
registreras som Naturbildning med bruk-/ tradition och bedöms som Övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 

Inledning 
Med anledning av att Mellanbygdens transport AB planerar att utöka en befintlig bergtäkt 
inom fastigheten Bygdsiljum 18:1 samt en befintlig sandtäkt inom fastigheterna Bygdsiljum 6:9 
och 44:1, har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning av de två områdena.  
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Fig. 1. Översiktskarta med den utökade bergtäkten samt den utökade sandtäkten markerad med grå färg. 
Lämningar registrerade i FMIS markerade med röd färg.  

Utredningsområdet 
 
Ca 1,3 kilometer öster om den utökade bergtäkten finns registrerade fornlämningar i form av 
en boplats där flintyxor påträffats, RAÄ nr Burträsk 43:1 samt fyndplats för en knacksten, 
RAÄ nr Burträsk 124:1. Den utökade sandtäkten ligger söder om Korptjärnen och här är 
tidigare tre kolbottnar, RAÄ nr Burträsk 77:1, 78:1 och 79:1 samt en boplats, RAÄ nr 
Burträsk 76:1 registrerad. 
 
Området för den utökade bergtäkten är lokaliserat ca 1,5 km söder om Bygdsiljum samhälle 
och ca 1 km väster om Rickleån. Hela området består av ett skogsområde med några 
uppstickande bergsformationer. I verksamhetsområdet finns orörd hällmark. Markhöjden i 
området varierar från 190 till 220 möh. Utredningsområdet är 425 x 335 m (NV-SÖ) stort.  
Den utökade sandtäkten ligger SÖ om Korptjärnen och Ö om Selsberget och Rickleån. 
Huvudparten av området består i dag av en befintlig sandtäkt och söder om denna består 
marken av uppväxande tallskog på markberedd sandmark. 

Syfte 
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar 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 
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rekognosering inom berörd yta. Påträffade lämningar registreras i Riksantikvarieämbetets 
FältGis för införande i FMIS. 

Resultat 
Vid utredningen påträffades 1 boplats samt 1 kemisk industri (tjärdal) i området för den 
utökade sandtäkten. Enligt Riksantikvarieämbetes Lämningstypslista är 
rekommendationen att Boplatser bedöms som Fornlämning. Enligt 
Riksantikvarieämbetes Lämningstypslista är rekommendationen för Kemisk industri 
Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 

Fig. 2. Översiktskarta över området som berörs av sandtäkten. Grön punkt markerar tjärdalen och rosa yta markerar 
boplatsen. 

 
I området för den utvidgade bergtäkten påträffades en tall med bleckor på tre sidor. 
Tallen står nära en befintlig fastighetsgräns och kan vara en gränsmarkering. Bleckor 
registreras som Naturbildning med bruk-/ tradition och bedöms som Övrig 
kulturhistorisk lämning. 
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Fig. 3. Fotografi av tall med bleckor. 

 
Fig. 4. Karta med läget för den bleckade tallen i förhållande till dagens fastighetsgräns. 

Tolkning och utvärdering 
Den boplats som påträffades i området för den utvidgade sandtäkten bör betraktas som 
Fornlämning. Boplatsen är belägen i kanten av en platå som ligger 130 – 140 meter över 
dagens havsnivå och ca 10 meter över Korptjärnens vattenyta. Om boplatsen skulle ha varit 
havsanknuten så har den en strategisk placering på ett näs vid en större halvö med vatten i NV 
och SÖ vid en havsnivå för 8 000 år sedan. 
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Fig. 5. Karta med havsnivån för 8 000 år sedan och den registrerade boplatsens läge vid dåvarande kust. 

Referenser  
Riksantikvarieämbetet. Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. 
Version 4.0. 
 
  
 
 



Anmälan eller ändringsanmälan av fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning
Geografiska och administrativa uppgifter
LänVästerbotten KommunSkellefteå LandskapVästerbotten
SockenBurträsk Fastighet/kvarterBygdsiljum 6:9, 44:1 Kartblad71H 4g SO

Berörda RAÄ-nr och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)tillf ID 1-2
MätmetodGPS Skala1:10000 Medelfel vid inmätning+- 7 meter
Kommentar kring inmätning

Anmälan
AnmälningstypNyanmälning Ansvarig organisationVästerbottens museum AnmälareBerit Andersson
Anmälningsdatum2017-06-20 Person som utfört besiktningen i fältBerit Andersson
Uppgiftslämnare Datum för besiktning2017-05-23

Inventering
Inventeringstyp Ansvarig organisation Ansvarig person/platsledare

Granskningsdatum Inventerande organisation

Inventeringsdatum Inventerare



Objekttabell för lämningstyper
RAÄ-nr Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)1 Osäker positionNej Ej synlig ovan markJa Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antal1 LämningstypBoplats EgenskapstypFyndmaterial Egenskapsvärde(n)Ben/hornKvartsSkärvsten
Antikvarisk bedömningFornlämning SkadestatusSkadad UndersökningsstatusEj undersökt Aktualiserad bedömningLämningstypslista
BeskrivningBoplats ca 20 x 6 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffades enstaka skärvstenar, kvartsavslag, 1 kvartsskrapa, enstaka brända ben frameroderade i brukningsväg.  I SÖ syns skärvstenar i vägens kant och en skärvstenspackning känns med sond under vegetationen.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

OrienteringI brukningsväg.
TerrängSvagt V-sluttande sandmark med sandtag i S. Skogsmark, barrskog.
SkadebeskrivningSkadad av brukningsväg.



Objekttabell för lämningstyper
RAÄ-nr Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)2

Osäker positionNej Ej synlig ovan markNej
Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antal1 LämningstypKemisk industri EgenskapstypVerksamhet Egenskapsvärde(n)Tjärdal/tjärgrop
Antikvarisk bedömningÖvrig kulturhistorisk lämning

SkadestatusVälbevarad UndersökningsstatusEj undersökt Aktualiserad bedömningLämningstypslista
BeskrivningTjärdal rund 9 m i diam bestående av en grop 3 m i diam och 0,2 m dj ställvis omgiven av vall 2,5 - 3 m bred och 0,2 - 0,3 m h med öppning i SV för ränna 4 m lång, 0,6 m bred och 0 ,3 m djup. Vid provstick framkommer kol.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

TerrängSV-sluttande sandmark mot myrstråk. Skogsmark, uppväxande tallskog.
Vegetation2 björkar, 6 tallar samt mossa och lingonris.



Referenser
Inget kartmaterial bifogatIngen skriftlig källa bifogadIngen bildinformation bifogad
Filnamn Typ Storlek
bygdsiljum.zip application/x-zip-compressed 0.00 Megabyte

Meddelande
Meddelande till FMISMed anledning av att Mellanbygdens transport AB planerar att utöka en befintlig  sandtäkt inom fastigheterna Bygdsiljum 6:9 och 44:1, har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning. Vid utredningen påträffades 1 boplats samt 1 kemisk industri (tjärdal) i området för den utökade sandtäkten.

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 733
Blankett inskickad av: Berit Andersson (berit.andersson@vbm.se) 070-5552923
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