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Administrativa och tekniska uppgifter 
Lst dnr  431-11089-2017 
Lst beslutsdatum 2018-02-20 
Vbm dnr  97/18 
Län  Västerbotten 
Landskap  Lappland 
Kommun  Sorsele 
Socken  Sorsele 
Ort  Gargnäs 
Fastighet  Gargnäs S 
Undersökningstyp Arkeologisk utredning 
Kartblad  72G 4d NO & SO (Sweref 99) 
Koordinatsystem Sweref99TM 
Höjd  295 - 300 möh  
Fältarbetsperiod 2018-05-28 - 30 
Fältarbetsledning Berit Andersson VBM 
Planering arkivsök 2 dv 
Dagverken fält  8 dv  
Rapport / efterarbete 5 dv 
Fotonummer VBM DB 442: 1-17 
Dokumentationsmaterial Rapporter samt övrigt analogt och digitalt arkivmaterial förvaras vid 

Västerbottens museum. 

Sammanfattning 

Västerbottens museum har genomfört en arkeologisk utredning på uppdrag av Länsstyrelsen 
dnr 431-11089-2017 med anledning av nyanläggning av mark- och sjökabel. Utredningen 
bestod av okulär inventering längs den planerade nyanläggningen av mark-kabel, i huvudsak i 
diken till befintliga vägar samt en mindre del i skogsmark. På 5 platser planeras anläggningar 
för nya nätstationer och där upptogs 2 - 5 provgropar 0,2 x 0,2 m stora per anläggning. Inga 
fynd av förhistorisk karaktär påträffades vid utredningen. 
 
I samband med utredningen granskades 1 boplats samt 4 kokgropar som var registrerade i 
Skog & Historia. Lämningarna har införts i FMIS och erhållit RAÄ nr Sorsele 1740 – 1744. 
 
SVS nr Lämning ObjektID RAÄ nr 
Sorsele 1755 Boplats   Sorsele 1744 
Sorsele 1699 Kokgrop 3013019 Sorsele 1742 
Sorsele 1698 Kokgrop 3012974 Sorsele 1740 
Sorsele 1697 Kokgropar   Sorsele 1741 & 1743 

 

Inledning 
NEKTAB har hos Länsstyrelsen Västerbotten anmält samråd enligt 12 kap 6§ MB för 
planerad ombyggnation och förstärkning av ledningsnätet kring Gargnäs i Sorsele 
kommun. NEKTAB har fått uppdraget att utföra ombyggnationerna av ledningsnätet av 
Vattenfall Eldistribution AB. Åtgärderna ska förbättra strömförsörjningen och säkra 
elleveranser. Verksamheten kommer att lokaliseras intill vägområde, i åker- och 
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skogsmark. På 5 platser planeras anläggningar för nya nätstationer. Utredningen 
omfattar endast de ytor/linjer som omfattas av ombyggnationen av ledningsnätet och 
rasering av luftledning. 
 

 
Fig. 1. De nya ledningarna markerade med grön färg och de nya anläggningarna markerade med röd färg. 

Utredningsområdet 
Det planerade verksamhetsområdet är lokaliserat i och omkring Gargnäs by, ca 30 km sydöst 
om Sorsele centrum. Verksamheten planeras intill vägområde, i åker- och skogsmark. 
Den senaste fornminnesinventeringen i området genomfördes under 1970- talet. Vid denna tid 
gjordes bland annat ingen systematisk registrering av samiska lämningar så som härdar och 
visten. Täckningsgraden var låg, dvs. den yta som man faktisk inventerade var begränsad. Det 
finns emellertid ett antal registrerade fyndplatser och boplatser från denna inventering i 
närheten av den planerade ledningen (t.ex. RAÄ Sorsele 137:1 och 419:1).  
 
Kring Gargnäs finns ett flertal boplatser som sannolikt beboddes under stenålder, t.ex RAÄ nr 
Sorsele 134:1, 142:1, 143:1, 416:1 - 419:1. Ett flertal fynd kan hänföras till bronsålder RAÄ nr 
Sorsele 138:1 är en tväreggad skifferyxa, RAÄ nr 139:1 är en holkyxa av brons belägna vid 
Gargån nedströms Gargnäs och RAÄ nr 140:1 är förarbeten till kvartsitspetsar. Fynden från 
järnålder är ovanligt fina t. ex RAÄ nr 137:1 som består av 3 ovala spännbucklor och RAÄ nr 
63:1 som är ett gravfynd med skelett och ryggknappspänne och vid Reototräsket har man 
hittat en oval eldslagningssten (RAÄ nr 62:1). De ovala kokgropar (RAÄ nr 1740-1743) som 
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granskades i samband med utredningen brukar dateras till järnålder (se fig. 2). Området är 
alltså ovanligt rikt på fynd av metallföremål. 
 
Delar av det nordligaste området har översiktligt inventerats inom projektet ”Skog- och 
historia”. I samband med dessa inventeringar påträffades ett flertal sannolika fornlämningar i 
ledningens närområde, bl.a. boplatslämningar i form av kokgropar.  
 

 
Fig. 2. Översiktskarta med registrerade fornlämningar markerade med röd prick och röd yta. 
  

Syfte 
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen, samt att så 
långt som möjligt beskriva och bedöma dessa. 
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Metod 
Förarbetet bestod av studier av befintligt kartmaterial vad gäller jordart, ekonomiska kartor, 
äldre lantmäteriakter samt höjddata i form av LiDAR. Utredningen bestod av okulär 
inventering längs den planerade nyanläggningen av mark-kabel, i huvudsak i diken till 
befintliga vägar samt en mindre del i skogsmark. På 5 platser planeras anläggningar för nya 
nätstationer och där upptogs 2 - 5 provgropar 0,2 x 0,2 m stora per anläggning. Då 
utredningen genomfördes på våren var en stor andel av åkrarna plöjda och områdena närmast 
vägen genomsöktes (se fig. 3-4). Vilka åkrar som var plöjda vid inventeringstillfället noterades i 
en shape-fil (se fig. 9, sid 5).  
 

      
Fig. 3. VBM DB 442:9 Plöjd åker vid planerad ledning.     Fig. 4. VBM DB 442:11 Plöjd åker vid planerad ledning. 

Resultat 
De lämningar belägna närmast utredningsområdet, som påträffats inom Skog & Historia-
inventeringarna granskades och registrerades i Riksantikvarieämbetets FältGis och har införts i 
FMIS. Det var 4 ovala kokgropar (RAÄ nr Sorsele 1740 – 1743) ( se fig. 5 – 7) samt en boplats 
(RAÄ nr Sorsele 1744) (se fig. 8). Alla registrerade lämningar markerades med 
fornlämningsband. 
 

     
Fig. 5. VBM DB 442:4. RAÄ nr Sorsele 1740, kokgrop.  Fig. 6. VBM DB 442:2. RAÄ nr Sorsele 1742, kokgrop 
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Fig. 7. VBM DB 442:6. RAÄ nr Sorsele 1743, kokgrop.    Fig. 8. VBM DB 442:1. RAÄ nr Sorsele 1744, boplats. 
 
Vid utredningen påträffades inga forn- eller kulturlämningar, förutom de lämningar som hade 
påträffats vid Skog & Historia-inventeringarna. 
 

 
Fig. 9. Karta med de åkrar som var plöjda vid inventeringstillfället markerade med gult. 
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Referenser  
FornMinnesInformationsSystem (FMIS) Riksantikvarieämbetets register över forn- och kulturlämningar. 
 

 
 
Bilaga 1. Fotolista     
  
VBM 
DB 442: 

Motiv Fotograf 

1 Boplats RAÄ nr Sorsele 1744, foto fr Ö Berit Andersson 
2 Kokgrop RAÄ nr Sorsele 1742, foto fr N Erik Sandén 
3 Kokgrop RAÄ nr Sorsele 1742 markerad med band, foto 

fr S 
Erik Sandén 

4 Kokgrop RAÄ nr Sorsele 1740, foto fr V Erik Sandén 
5 Kokgrop RAÄ nr Sorsele 1740 markerad med band, foto 

fr Ö 
Erik Sandén 

6 Kokgrop RAÄ nr Sorsele 1743, foto fr NO Erik Sandén 
7 Sandigt område N om Sandvarpsudden, foto fr SO Erik Sandén 
8 Sandigt område N om Sandvarpsudden, foto fr NV Erik Sandén 
9 Plöjd åker, foto från SÖ Erik Sandén 
10 Plöjd åker, foto från Ö Erik Sandén 
11 Plöjd åker, foto från V Erik Sandén 
12 Kvarlämnad gödselspridare, foto från V Erik Sandén 
13 Timrade härbren, foto från SÖ Erik Sandén 
14 Äldre uthus, foto från V Erik Sandén 
15 Timrad lada samt bod, foto från V Erik Sandén 
16 Gargnäs kyrka, foto från NO Erik Sandén 
17 Vägbank med fd. flottningsdamm, från SO Erik Sandén 
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