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Bakgrund 
Under de år som Skog & Historia bedrevs i Västerbottens län, 1997 – 2007, har ca    
14 000 forn- och kulturlämningar registrerats. Under dessa år har fornlämningar 
prioriterats vid granskning. Detta har medfört att antalet möjliga fornlämningar i det 
återstående materialet är ganska lågt. Emellertid återstår ett antal tusen 
kulturlämningar att kvalitetsgranska. Ett 5-årigt projekt påbörjades år 2012 då 1000 
lämningar per år skulle granskas. Projektet var ett samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Projektet avslutades 2016 men både 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen avser att prioritera granskning av Skog & Historia 
kommande år. Skogsstyrelsen Region Nord har anställt en egen arkeolog som skall 
utföra en del av granskningsarbetet och arkeologer vid Västerbottens museum kommer 
att granska en del av lämningar registrerade inom Skog & Historia. Under åren har det 
visat sig värdefullt att genomföra vissa granskningsinsatser gemensamt för att granska 
en större mängd lämningar, samt för kunskapsutbyte. 

Förutsättningar 
År 2008 ombads Västerbottens museum att göra en prioritering bland de ca 14 000 
lämningar som framkommit inom ramen för projektet Skog & Historia åren 1997 – 
2007. Utgångspunkten i denna prioritering var att 1000 lämningar skulle granskas per 
år. Vid ett möte den 1/3 med Lst, SKS och VBM beslöts att prioritera arbetet med att 
registrera in äldre Skog & Historia-material i databaserna. Under året har 
fältgranskning av lämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele, och 
Vilhelmina kommuner genomförts, delvis i samarbete med Skogsstyrelsens arkeolog. 
De utvalda indexrutorna ligger främst i områden med många Skog & Historia-punkter. 

Äldre Skog & Historia-material 
Skog & Historia-material från 1997 – 2004: I början av Skog & Historia-projektet 
användes databasen SOFIE vid registrering av de lämningar som påträffades vid 
inventeringen. Här infördes även koordinater från GPS eller från den digitalisering av 
punkterna som SKS genomförde under 2000-talet. Koordinaterna från Sofie har 
exporterats till en RT90-shape som omvandlats till SWEREF99. I databasen Sofie har 
man även noterat om platsen kontrollerats av arkeolog och även bedömning. Vissa av 
lämningarna har bedömts UTGÅ och dessa har inte bearbetats vidare. De lämningar 
som har kontrollerats av arkeolog har registrerats in i SKS Skog & Historia-skikt med 
status Kontrollerad. I samband med detta har det även kontrollerats vilka lämningar i 
detta material som redan har införts i Skog & Historia-skiktet. Lämningar som 
uppenbart har fel koordinater (t.ex. pricken hamnar i Lövånger, men på blanketten 
anges Åsele som socken) har plockats bort. 

Under perioden jan – mars 2018 har lämningar som noterats som Kontrollerade i det 
gamla SoH 97-04 (Sofie-registret) gåtts igenom i Åsele, Lycksele, Vilhelmina, 
Storuman, Sorsele, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Lämningar som redan 
fanns registrerade i Skogsstyrelsens Skog & Historia-register eller FMIS har inte 
medtagits. Alla lämningar i SoH 97-04 som angetts som kontrollerade i Lycksele 
kommun, Skellefteå kn, Norsjö kn, Malå kn, Åsele kn, Vilhelmina kn, Storuman och 
Sorsele har införts i Skogsstyrelsens Skog & Historia-register.  
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Under månaderna april-maj har resterande lämningar som noterats som Inventerat, i 
det gamla SoH 97-04 (Sofie-registret) gåtts igenom och jämförts med Skogsstyrelsens 
Skog & Historia-register samt FMIS. I kommunerna Lycksele, Nordmaling, Norsjö, 
Malå, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs 
samt Åsele har kvarvarande lämningar registrerade i Sofie införts i Skogsstyrelsens 
Skog & Historia-register (900 poster). Registreringar saknas i Dorotea och Bjurholm. 

Allt gammalt Skog & Historia-material finns därmed i någon av de två nationella 
databaserna FMIS / Fornreg samt Skogsstyrelsens Skog & Historia-skikt. 

 

Fältgranskning 
Kommuner och Indexrutor 
Under året har granskningsinsatser gjorts i följande områden: 

• Nordmalings kn & sn – indexruta 70H 5b NO & SO, 70H 5c NV 
• Robertsfors kn, Bygdeå sn – indexruta 71H 3h NO 
• Sorsele kn & sn - indexrutorna 72G 3b NO, 72G 3c NV 
• Storumans kn, Stensele sn – indexrutorna 72F 6h NV & SV, 72F 5g SO, 72F 3j 

SV & SO, 72G 1b NO, 72G 2b SO & NO, 72G 2c NV  
• Vilhelmina kn & sn – indexruta 71F 7g SV 

(Se karta 1 i kartbilagan). 

Sammanlagt har 162 lämningar granskats varav 123 införts i FMIS / Fornreg och 39 
har utgått. 

Nedanstående tabell är en sammanställning av hur många objekt nr som utgått vid 
fältgranskning. I Sorsele granskades en stor mängd fångstgropar på Storholmen varav 
ett tiotal inte var fångstgropar utan rotvältor och andra gropar. Huvudparten utgår på 
grund av att de ej återfunnits. (Se karta 2-7 i kartbilagan). 

Indexruta Utgår 
70H 5b SO 1 
70H 5b NO 2 
70H 5c NV 5 
71F 7g SV 1 
71H 3h NO 1 
72F 6h NV 3 
72G 2b NO 1 
72G 2b SO 1 
72G 3b NO 13 
72G 3c NV 11 
Summa 39 

Tabell 1. Sammanställning av antal objekt nr som erhållit bedömningen Utgår, efter granskning. 
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Nordmalings kommun & socken 
70H 5b SO 
Efter önskemål från Länsstyrelsen Kulturmiljö genomfördes granskning inom 
Lidbergsgrottornas naturreservat inför ny skötselplan (Se karta 8 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Boplatsgrop 1    
Tomtning    1 
Summa 1   1 

Tabell 2. Granskade lämningar inom indexruta 70H 5b SO 
 
70H 5b NO 
I Nordmaling finns ett intresse av att sprida kunskapen om flygfältet vid Olofsfors som 
var i bruk under Andra Världskriget. På höjderna i anslutning till flygfältet finns en 
stor mängd stridsvärn noterade i Skog & Historia. Granskning på detta kartblad 
genomfördes på Hännesåsen där vi även registrerade en materialväg som sannolikt 
anlagts av militären för att transportera byggnadsmaterial (Se karta 9 i kartbilagan). 
Huvudparten av stridsvärnen var uppbyggda av kallmurad sten, men några var gjutna 
av betong. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Stridsvärn   12 2 
Militär anl övrig   1  
Summa   13 2 

Tabell 3. Granskade lämningar inom indexruta 70H 5b NO 

 

   
Bild 1. Stridsvärn av betong.                  Bild. 2. Stridsvärn av kallmurad sten. 

 
70H 5c NV 
Norr om Olofsfors ligger Brännåsen där ett flertal lämningar fanns noterade vid Skog o 
Historia-inventeringen. Många av dessa stridsvärn hade kvar synliga konstruktioner av 
timmer och brädor. Här fanns även skyltar som berättade om lämningarna. (Se karta 
10 i kartbilagan). 
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Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Boplatsgrop    1 
Röse   1 1 
Stenbrott   1 1 
Stridsvärn   8 2 
Summa   10 5 

Tabell 4. Granskade lämningar inom indexruta 70H 5c NV 
 

   
Bild. 3. Timrade konstruktioner i stridsvärn.                               Bild. 4. Skylt som berättar om värnet. 
 

Robertsfors kommun & Bygdeå sn 
 
71H 3h NO 
I samband med besiktning inför en avverkning granskades 4 kolbottnar vid Rickleån. 
Ytterligare kolbottnar var synliga på LiDAR-bild och sammanlagt registrerades 6 
kolbottnar. (Se karta 11 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Kolningsanläggning   6 1 
Summa   6 1 

Tabell 5. Granskade lämningar inom indexruta 71H 3h NO 
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Bild. 5. Kolbotten vid Rickleån omgiven av tydliga kulturstubbar.  
 

Vilhelmina kommun 
71F 7g SV 
I samband med annat arbete i området genomfördes granskning i byn Skansholm av ett 
antal lämningar, främst husgrunder samt en minnessten över byns 200-åriga historia. 
(Se karta 23 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Husgrund historisk tid   3 1 
Minnesmärke   1  
Summa   4 1 

Tabell 6. Granskade lämningar inom indexruta 71F 7g SV 
 

Storumans kommun & Stensele sn 
72f 3j SV 
Vid besiktning 2009 av timmerrännan i Laisbäcken, i samband med produktion av ny 
skylt, påträffades kolbottnar. Området har även besökts åren 2011-12 i samband med 
projekten KING och SKAIK vid exkursioner då ytterligare lämningar påträffats. Vissa 
oregistrerade lämningar ingår även i länets Fornvårdsprogram så det ansågs lämpligt 
att alla lämningarna registrerades (Se karta 12 i kartbilagan). Bäckens kraft har nyttjats 
på ett flertal sätt, främst i samband med flottningen men här finns även rester av ett 
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kraftverk. Delar av den registrerade flottningsränna har rekonstruerats av 
Länsstyrelsen Kulturmiljö. Längs bäcken fanns tidigare 4 fångstgropar samt 2 
fångstgropssystem registrerade. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Dammvall   2  
Dike/ränna   1  
Flottningsanläggning   1  
Färdväg   1  
Kolningsanläggning   2  
Kraftindustri   1  
Naturföremål/-bildning 
med tradition 

  1  

Summa   9  
Tabell 7. Granskade lämningar inom indexruta 72F 3j SV 
 

   
Bild 6. Rest av den gamla timmerrännan.              Bild 7. Den restaurerade timmerrännan. 

 
72F 3j SO 
På södra sidan av sjön Kalven registrerades ett område med lavstubbar på en myr, vilka 
påträffades i samband med SKAIK-exkursion samt en härd som KING-projektet hittat. 
(Se karta 13 i kartbilagan). Tidigare är ett fångstgropssystem samt en boplats 
registrerad på moränudden som sträcker sig ut i sjön. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Härd 1    
Naturföremål/- 
bildning med tradition 

  1  

Summa 1  1  
Tabell 8. Granskade lämningar inom indexruta 72H 3j SO 
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Bild 8. En av de lavstubbar som registrerats på myren söder om sjön Kalven. 
 

72F 5g SO 
Längs Gardsjöbäcken norr om Ankarsund finns fångstgropar registrerade på bäckens 
östra sida. Vid Skog & Historia granskningen 2017 påträffades ett flertal barktäkter på 
bäckens östra sida varav fyra registrerades. Vid årets granskning återbesöktes området 
tillsammans med personal från Skogsstyrelsen och Skogsmuseet. Inom området 
registrerades ytterligare 24 barktäkter (Se karta 18 i kartbilagan). Det stora antalet 
barktäkter är än så länge unikt för Västerbotten. Orsaken beror sannolikt på att 
marken runt bäcken aldrig har avverkats då den är avstyckad som ”Utmål för kronans 
strömfall” på en karta från 1897, vilket tolkas som att bäcken ansetts lämplig för 
utbyggnad. På avvittringskartan från 1897 samt på Generalstabskartan från början av 
1900-talet finns en stig markerad på bäckens östra sida. Även delar av bäckens västra 
sida har kontrollerats och där påträffades inga barktäkter. Området saknar i dag skydd 
ur naturvårdshänseende och kontakt har tagits med Länsstyrelsen Naturvård. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Naturföremål/- 
bildning med tradition 

  24  

Summa   24  
Tabell 9. Granskade lämningar inom indexruta 72F 5g SO 
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Bild 9. Barktäkt vid Gardsjöbäcken.            Bild 10. Två barktäkter i gamla tallar. 
 

Bild 11. Del av avvittringskarta från 1897 med Gardsjöbäcken avstyckad som ”Utmål för kronans 
strömfall”. 
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72F 6h NV 
Längs vägen mellan Abborrberg och Danasjö fanns ett flertal kolbottnar registrerade. 
Läget för många av kolbottnarna hade erhållits via uppgifter från lokalbefolkningen 
och kunde inte urskiljas okulärt. Genom sondning kunde de ändå återfinnas. Vid några 
kolbottnar fanns även rester av kolarkojor (Se karta 20 i kartbilagan). Den registrerade 
kåtan hade dock helt förstörts i samband med avverkning. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Dammvall   1  
Husgrund historisk tid   2 2 
Kolningsanläggning   8  
Kåta    1 
Summa   11 3 

Tabell 10. Granskade lämningar inom indexruta 72F 6h NV 
  

   
Bild 12. Plats för kåta förstörd vid avverkning.         Bild 13. Rester av en kolarkoja av brädor. 
 

72F 6h SV 
På denna indexruta fanns en dammvall vid Tuvbäcken samt en kolbotten registrerad 
vid vägen mellan Abborrberg och Danasjö (Se karta 19 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Dammvall   1  
Kolningsanläggning   1  
Summa   2  

Tabell 11. Granskade lämningar inom indexruta 72F 6h SV 
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72G 1b NO 
Vid införandet av gammalt Skog o Historia-material i Skogsstyrelsens databas 
noterades att många skogsbrukslämningar hade registrerats i området norr om Barsele 
och upp till Gubbträsk. Här genomfördes granskning av 4 indexrutor tillsamman med 
arkeologer från Skogsstyrelsen samt Skogsmuseet. På denna indexruta granskades en 
förvaringsanläggning. Två förvaringsanläggningar samt en härd registrerades (Se karta 
14 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Förvaringsanläggning   1  
Summa   1  

Tabell 12. Granskade lämningar inom indexruta 72G 1b NO 
 

72G 2b SO 
Här granskades en flottningsdamm i bäcken samt en kojrest som enligt uppgift på Skog 
& Historia-blankett hade tillhört Umeälvens flottningsförening. En registrerad 
kolbotten kunde inte återfinnas (Se karta 15 i kartbilagan).  

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Flottningslämning   1  
Husgrund historisk tid   1  
Kolningsanläggning    1 
Summa   2 1 

Tabell 13. Granskade lämningar inom indexruta 72G 2b SO 
 

72G 2b NO 
På denna indexruta fanns uppgifter om en ”kojstad” som uppfördes under den s.k. 
Miljondrivningen som varade under 1897-1905 då mer än 1 miljon träd avverkades. 
Denna drivning var genombrottet för industriskogsbruket i denna kommun och 
bedrevs i huvudsak på Gunnarbäckens område som sträcker sig från Sördal till 
Gunnarn. Denna kojstad skulle ha bestått av 7 huggarkojor och kallats för ”Moskon” 
där man till och med hade en skomakare. Kojorna skall enligt uppgift ha varit i bruk 
fram till 1940-talet. Här registrerades 5 grunder av huggarkojor (Se karta 16 i 
kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig 
kulturhistorisk 

lämning 

Utgår 

Härd    1 
Område med 
skogsbrukslämningar 

  1  

Summa   1 1 
Tabell 14. Granskade lämningar inom indexruta 72G 2b NO 
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72G 2c NV 
Även på denna indexruta fanns en ”Kojstad” registrerad som kallades ”Heliga änget”. 
Enligt uppgift från Skog o Historia- blanketten är en av kojruinerna ett av Per Olssons 
"Kontor". Han kom från Värmland och var timmerdrivare under denna tid. Av 
inskriptionerna att döma användes denna koja fram till 1936. Kolbottnarna i 
anslutning till kojlämningarna uppstod då man kolade upp de övriga kojorna på 1940-
talet. Här registrerades även en spånhyvel samt en barktäkt förutom de tre kojresterna 
och två kolbottnar. 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Område med 
skogsbrukslämningar 

  1  

Summa   1  
Tabell 15. Granskade lämningar inom indexruta 72G 2c NV 
 

                                              
Bild 14. Notering: Olsson slutade den 28/3 1906.                  Bild 15. Årtalet 1936 skrivet med blyerts på kojans insida. 
 

 
Bild 16. Gammalt foto från Miljondrivningen 1905. 
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Sorsele kommun & socken 
I Sorsele granskades två indexrutor vid Juktån och byn Lomselenäs. Vid granskningen 
deltog även Skogsstyrelsens arkeolog. 

72G 3b NO 
Mellan Lomträsket och Juktån fanns ett flertal fångstgropar samt härdar registrerade 
och i viken Djupavan var en bebyggd fäbod samt fångstgropar registrerade. Hälften av 
fångstgroparna kunde inte återfinnas eller var andra typer av gropar och ingen av 
härdarna var lämningar. (Se karta 21 i kartbilagan).  

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Fångstgrop 8   8 
Fäbod   1  
Härd    5 
Ristning historisk tid   1  
Summa 8  2 13 

Tabell 16. Granskade lämningar inom indexruta 72G 7b NO 
 

72G 3c NV 
Storholmen är belägen i Bredselet NV om byn Lomselenäs. Här var en punkt 
registrerad i Skogsstyrelsens databas 1999, vilken motsvarade ett 950 m långt 
fångstgropssystem bestående av 20 fångstgropar. Med hjälp av LiDAR-kartan kunde 
alla eventuella gropar identifieras och markeras. Av de gropar som antogs vara 
fångstgropar på LiDAR-kartan visade fältgranskningen att 11 var andra typer av 
gropar. (Se karta 22 i kartbilagan). 

Lämningstyp Fornlämning Bevakas Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Utgår 

Boplats 3    
Fångstgrop 20   11 
Härd 1    
Kokgrop 2    
Summa 26   11 

Tabell 17. Granskade lämningar inom indexruta 72G 7c NV 
 

Utbildningar 
Personal från Västerbottens museum deltog i den informationsdag rörande DAP 
(Digital Arkeologisk Process) som Riksantikvarieämbetet genomförde i Umeå den 17/5. 
Fem av museets arkeologer har genomgått den utbildning i fornminnes-registrering som 
Riksantikvarieämbetet genomförde den 4-5/12 i syfte att få behörighet att registrera 
lämningar i det nya Kulturmiljöregistret. 
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Utvärdering 
En gemensam granskningsinsats med Skogsstyrelsen genomfördes längs Gardsjöbäcken 
i början av juni. Här påträffades en ovanligt stor mängd barktäkter i de gamla tallarna 
på östra sidan av bäcken. Området återbesöktes i början av oktober då även personal 
från Skogsmuseet deltog. Målet i oktober var att inventera hela området öster om 
Gardsjöbäcken efter barktäkter, men vi hittade för många och platsen bör återbesökas 
under 2019. Dels för att registrera alla förekommande barktäkter, men även för att 
inventera marken efter härdar. En härd registrerades 2017 och en härd registrerades 
redan 1975. Den stora mängden barktäkter (över 30 stycken) gör området unikt och 
det bör även genomföras naturinventeringar av området. Kontakt har tagits med 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet. 

Inventeringen av lämningarna från Miljondrivningen i form av huggarkojor 
genomfördes med tanke på projektet Pinus som Skogsmuseet bedriver, i syfte att 
undersöka om det fanns lämningar som kunde vara av intresse för besöksnäringen. På 
flera av de platser som vi besökt fanns lämningar av huggarkojor kvar och vi kunde 
återfinna majoriteten av grunderna. Vid kojstaden Moskon fanns även en lokal skylt 
med texten ”Kojstad Moskon”. Vid kojstaden Heliga änget registrerades även en 
spånhyvel i ett avkapat träd. Ytterligare granskning av området där Miljondrivningen 
skedde bör genomföras under 2019 då det finns ett stort intresse i bygden av att 
dokumentera lämningarna från Miljondrivningen. 

Granskningen i Sorsele har genomförts kring Lomselenäs vid Juktån. Här var en punkt 
registrerad i Skogsstyrelsens databas 1999, vilken motsvarade ett 950 m långt 
fångstgropssystem bestående av 20 fångstgropar. Med hjälp av LiDAR-kartan kunde 
alla eventuella gropar identifieras och markeras. Av de 30 gropar som antogs vara 
fångstgropar på LiDAR-kartan visade fältgranskningen att 11 var andra typer av 
gropar och 20 var fångstgropar. Därmed kunde 66% av det som tolkats som möjliga 
fångstgropar på LiDAR-kartan bekräftas som fångstgropar i fält. En karta med alla 
kända fångstgropar kring Juktån, Sandbäcken och Vindelälven visar att man effektivt 
stängt älgens vandringsvägar längs vattendragen och att den boplatsvall som ligger vid 
Sandsjön är väldigt strategiskt placerad.  
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Bild 17. Fångstgropar kring Juktån, Sandbäcken och Vindelälven markerade med rött. Gröna prickar är icke 
granskade fångstgropar registrerade i Skog o Historia. Lila punkt är boplatsvallen vid Sandsjön. 
 

Granskningen i Nordmaling berörde främst områdena med stridsvärn i anslutning till 
flygfältet i Olofsfors. I syfte att sprida kunskapen om flygfältet under Andra 
Världskriget planeras en vandringsled i området och önskemål om att värnen skulle 
registreras i FMIS har framförts av intresseföreningen. Vid granskningen påträffades 
även en materialväg /stig som leder från en befintlig brukningsväg och upp på berget. 
Stigen kan nyttjas vid anläggandet av vandringsleden då den leder upp till bergets topp, 
där man har fin utsikt över flygfältet och omgivningarna. Vid granskningen påträffades 
fler värn än de som fanns registrerade i Skog o Historia vilket indikerar att det kan 
finnas ytterligare värn på och kring berget. 
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Bild 18. Stridsvärn av betong i bergsklyfta på Hännäsåsen väster om Olofsfors flygfält. 
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