Rapport
Arkeologisk utredning med anledning av utvidgad bergtäkt på
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Omslagsbild: Karta med utredningsområdet markerad med rosa färg.
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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 fastigheterna Orrliden 1:32 samt Skellefteå-Nyliden 1:4, har Västerbottens museum
genomfört en arkeologisk utredning av området.
2-3 kilometer söder – sydöst om den utökade bergtäkten finns registrerade fornlämningar i
form av ett femtontal boplatser samt ett flertal fyndplatser för främst sänkestenar (ca 75 st)
men även stenyxor samt pil- och spjutspetsar av skiffer. Ett ovanligt föremål som påträffats är
ett grovmaskigt nät av vidjor. Huvudparten av alla föremålsfynd har gjorts i samband med
odling och utdikning av dalgången där Finnforsån rinner i dag. Sänkestenarna tyder på att de
lossnat från näten i den dåvarande havsviken. De flesta boplatser och föremålsfynd kan dateras
till stenålder via typologisk datering eller genom landhöjning. Vid en havsnivå som motsvarar
5 900 år sedan ligger de flesta boplatserna vid den dåtida havsstranden (se fig. 1).
Vid utredningen påträffades inga kulturhistoriska- eller förhistoriska lämningar.

Inledning
Med anledning av att Mellanbygdens transport AB planerar att utöka en befintlig bergtäkt
inom fastigheten Orrliden 1:32 samt Skellefteå-Nyliden 1:4, har Västerbottens museum
genomfört en arkeologisk utredning av området.
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Fig. 1. Översiktskarta med den utökade bergtäkten markerad med rosa färg. Lämningar registrerade i FMIS
markerade med röd färg och havsnivån för 5 900 år sedan med blå färg.

Utredningsområdet
2-3 kilometer söder – sydöst om den utökade bergtäkten finns registrerade fornlämningar i
form av ett femtontal boplatser samt ett flertal fyndplatser för främst sänkestenar (ca 75 st)
men även stenyxor samt pil- och spjutspetsar av skiffer. Ett ovanligt föremål som påträffats är
ett grovmaskigt nät av vidjor. Huvudparten av alla föremålsfynd har gjorts i samband med
odling och utdikning av dalgången där Finnforsån rinner i dag. Sänkestenarna tyder på att de
lossnat från näten i den dåvarande havsviken. De flesta boplatser och föremålsfynd kan dateras
till stenålder via typologisk datering eller genom landhöjning. Vid en havsnivå som motsvara
5 900 år sedan ligger de flesta boplatserna vid den dåtida havsstranden (se fig.1).
Området för den utökade bergtäkten är lokaliserat ca 4 km norr om Skråmträskets norra ände
och ca 1,5 km norr om Finnforsån. Hela området består av ett skogsområde med uppstickande
bergsformationer. I verksamhetsområdet är blockig moränmark med uppväxande tallskog med
enstaka kvarvarande frötallar (se fig. 2). Markhöjden i området varierar från 85 till 100 möh.
Utredningsområdet är 600 x 340 m (NV-SÖ) stort.

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.

Fig. 2. Miljöbild med frötall i uppväxande tallskog.

Fig. 3. Kvarliggande gallringsvirke på utredningsområdet.

Resultat
Vid utredningen påträffades inga kulturhistoriska- eller förhistoriska lämningar.

Referenser
FornMinnesInformationsSystem (FMIS) Riksantikvarieämbetets register över forn- och kulturlämningar.
Landhöjningsdata från Statens Geologiska Undersökningar (SGU)
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