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Arkeologisk utredning för täktverksamhet på två områden,
Åkerlund 2:2, Skellefteå socken och kommun.

Sammanfattning
Utredningens syfte är att fastställa om fornlämningar berörs av planerade täkter.

Vid fältinventeringen registrerades tre kolbottnar och en färdväg, del av (Nasafjällsvägen). Samtliga
lämningar bedöms som övrig kulturhistorisk lämning.
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Bakgrund				
Boliden planerar att öppna en ny täkt och utvidga en täkt på fastigheten Åkerlund 2:2. Genom bägge
verksamhetsområdena går Nasafjällsleden. Delar av den aktuella sträckningen dateras till 1770-tal.
I samband med en tidigare kulturvärdesinventering hittade Skellefteå museum ett möjligt röse på
västra sidan av Storberget, inom verksamhetsområdet till en av täkterna. Inom verksamhetsområdet
till den andra täkten finns ett flertal kolbottnar och enligt den tidigare nämnda kulturvärdesinventeringen kan den fasta bosättningen i området gå tillbaka till 1700-tal. Lämningar efter boplatser från
stenbrukande tid samt äldre tiders renskötsel kan också vara aktuella i områdena.
För att klargöra om det finns fornlämningar som kommer att beröras av planerade åtgärder bedömer Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning enl 2 kap 11§ kulturmiljölagen ska göras. De båda
områdena är tillsammans ca 40 ha.
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Målsättning och syfte				
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen, samt att så långt
som möjligt beskriva och bedöma dessa. Resultaten från utredningen ska ge ett fullgott underlag för
länsstyrelsen i den fortsatta ärendehanteringen.
Metod och genomförande
Metoder för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella området, samt fältinventering av undersökningsområdet genom okulärbesiktning samt provstick med
jordsond. Fotografier har tagits.
Fältinventering och rapportarbete har utförts av Lage Johansson.
Områdets historia och topografi
Fastigheten har tidigare under lång tid tillhört Långheden. Nybygget Långhed(en) upptogs 1840.
Åkerlund upptogs av Inhysesmannen Jonas Larsson Marklund från Långselet som fick tillstånd till
nybygget den 31/12 1862 enligt länsstyrelsens resolution. Redan år 1861 bodde han på nybygget och
hade en häst och 2 kor. Gården låg nära Skellefteälven
Genom de aktuella områdena går Nasafjällsvägen. Fyndigheterna av silvermalm i Nasafjäll, vid
norska gränsen, upptäcktes 1634 och bröts i ett första skede till 1659. Då låg silverhyttan vid Sädvajaure och sommarvägar till Nasafjäll gick inledningsvis från Piteå och senare från Frostkåge i Skellefteå. Nästa period av verksamhet inleddes med bildandet av ett bolag 1770. Brytning och bygge
av smälthytta påbörjades 1771. Hyttan anlades då vid sjön Yraft, i nuvarande byn Adolfström i Norrbotten. Vägen från Skellefteå till Avaviken, Arvidsjaur, finns belagd i domboken från 1772 samt i
resebeskrivningar och militära rekognoseringar för kartritning 1811. Från kusten följde man befintlig
kärrväg mot Norsjö till Krångfors. Sträckan Krångfors – Glommersträsk har Per André i detalj studerat
efter lämningar efter vägen (André 1987). Vägen är idag vandringsled från Forsbacka till Missenträsk
och passerar genom undersökningsområdena. På Storberget, i det norra områden, har leden dragits
om sedan den ursprungliga sträckningen har förstörts när Hötjärnsmagasinet skapades. I det södra
området är Nasaledens sträckning av allt att döma densamma som Per André beskriver.
Det södra området är till stor del tidigare avverkat och markberett, både nyligen och för ca 15 år
sedan. Marken är tallhed med blandskog i lägre partier i västra delen. Höjd över havet 205-225 m.
Det norra området, Storberget, är en stenig höjdsträckning med barrskog och blandskog, delvis
avverkad på senare år. Höjd över havet 210-255 m.
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Undersökningsområdena markerade med rött. Påträffade lämningar markerade.
Skala 1:10000

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering har genomförts i området 1994, men inga lämningar finns registrerade
inom det aktuella inventeringsområdet.
Nasafjällsvägen är registrerad i Skog&Historia-register, men den ursprungliga sträcknngen är
oklar. Inför Hötjärnsmagasinets byggande utförde Skellefteå museum 2003 en kulturvärdesinventering som delvis berör de aktuella områdena. En markering för ”Röse?” på inventeringskartan
har kontrollerats, men inte återfunnits. Troligen har vägens breddning gjort att denna lämning har
försvunnit.

Resultat
Vid fältinventeringen påträffades föjande lämningar:
- Kolbotten, rund, 15 m diameter. Vall 0,3 m h, 1,5 m br. Ränna kring lämningen, 0,4 m br, 0,2 m dj.
Vid provstick framkom sot och kol.
- Kolbotten, 18 m diam, vall ca 0,3 m h, ca 1,5 m br, bitvis otydlig vall. Vid provstick framkom sot
och kol.
- Kolbotten, 15 m diam, vall 0,3-0,6 m h, 1,5 m br. Vid provstick framkom sot och kol.
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- Färdväg, del av, uppgift om, drygt 7 mil lång mellan Forsbacka och Missenträsk. 1 - 2,5 m br.
Sträckan utgör en del av den s.k. Nasafjällsvägen, en färdväg mellan Skellefteå och Avaviken, använd
för transporter av malm från gruvbrytningen i Nasafjäll 1771-1810. Vägens ursprungliga sträckning
är oklar och delvis ändrad genom åren. Angiven sträcka utgör idag en vandringsled, Nasaleden. Skog
& Historia ObjektID: 2000086
Antikvarisk bedömning
Kolbottnarna bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Inga belägg visar att lämningarna har tillkommit före 1850.
Nasaleden registreras som övrig kulturhistorisk lämning. Leden kan inte ges fornlämningsstatus i
FMIS eftersom den här delvis nyttjas som vandringsled och att dess ursprungliga sträckning är oklar.
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar.
Kolbottnarna bedöms som övrig kulturhistorisk lämning, så det finns inte krav på arkeologisk undersökning. Önskvärt är dock att lämningarna inte skadas vid arbetena.
Bedömningen av Nasafjällsvägen gäller i fornminnesregistret (FMIS) – om någon form av exploatering skulle ske som berör leden kan länsstyrelsen ändra bedömningen och kräva undersökning. En ny
dragning och röjning av vandringsleden bör göras av exploatören.
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