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Sammanfattning 

Västerbotten museum har erhållit medel för ett kunskapsunderlag om erosionsskadade 
fornlämningar längs reglerade vattendrag i Västerbottens län under 2020-21 med finansiering 
från Länsstyrelsen Västerbotten (Lst dnr 431-4999-2020). Ett urval av nio områden med 47 
lokaler valdes ut för ev fältbesök. Av de utvalda områdena besöktes sju av nio och ett område 
var ej tillgängligt pga stängsel. Vid två områden var vattenståndet för högt för att några 
observationer kunde göras. Vid fyra av de utvalda områdena var det möjligt att göra fältstudier 
(se fig 1, sid 3).  
 
Vid huvudparten av de besökta lämningarna påträffades endast skärvsten, vid några boplatser 
återfanns även avslag och brända ben. Nyfynd av boplatser och härdar gjorde på några platser. 
Få av boplatserna som undersöktes i samband med sjöregleringarna totalundersöktes och 
därmed borde det finnas kvar material som eroderat fram under åren. Tyvärr så verkar stora 
delar av boplatserna ha försvunnit eller översandats och risken är att de boplatser som inte 
undersöktes i samband med sjöregleringarna är förstörda. 
 
En sammanfattande utvärdering av fältbesöken i de utvalda områdena är att erosionen 
sannolikt påverkas av flera faktorer, dels markslaget och huruvida platsen påverkas av 
strömmande vatten under perioder. I skyddade områden där vattenståndet höjs sakta och sänks 
sakta under året är erosionsgraden mindre. Ett problem är även den översandning som kunde 
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noteras på vissa boplatser, t. ex RAÄ nr Stensele 50:1 som medför att skärvsten och avslag är 
omöjliga att se vid besiktning. 
 

Bakgrund 
Inventeringar som genomförts under senare tid av fornlämningar som är belägna längs 
reglerade sjöar och vattendrag visar tydligt att dessa skadas av erosion på grund av höjda 
vattennivåer och ändrade vattenflöden (Öberg, 1995, George 2009, Liedgren 2016 m.fl). 
Erosionen innebär även att nya, tidigare okända fornlämningar eroderar fram. Fortsätter denna 
utveckling kommer stora delar av länets fornlämningar att försvinna och med dessa även 
oersättlig kunskap om vår förhistoria. 
 
Länets kulturmiljövård har svårt att möta detta hot eftersom det i dagsläget inte finns 
tillräcklig kunskap om fornlämningsförekomster i de områden som är berörda eller om hur och 
i vilken omfattning dessa skadas. Det är i dagsläget dessutom oklart i vilken utsträckning dessa 
lämningar är lagskyddade. 
 
År 2016 genomförde Västerbottens museum pilotprojektet ”Fornlämningar vid reglerade sjöar 
och vattendrag i Västerbottens län”. Under de kommande åren skall många av de tidigare 
vattendomarna omprövas enligt dagens EU miljölagstiftning. Det vore därför ur bevarandesyfte 
och av vetenskapligt intresse att genomföra en liknande studie på flera platser i syfte att skapa 
ett bättre underlag för Länsstyrelsen som kan utgöra en del i de kommande miljöprövningarna. 
 
Länsstyrelsen Västerbotten har därför beslutat om bidrag (Lst dnr 431-4999-2020) till 
kunskapsunderlag om erosionsskadade fornlämningar längs reglerade vattendrag i 
Västerbottens län (7:2 2020 särskilt bemyndigande). 
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Fig. 1. Översiktskarta över de utvalda områdena där fältarbete genomförts är markerade med röd färg, blå 
områden besöktes ej.  

Syfte 
Projektets syfte är att studera problem kopplade till erosion av fornlämningar vid reglerade 
sjöar och vattendrag i Västerbottens län. Detta syfte skall uppnås genom att öka kunskapen om 
dessa fornlämningar och om varför och på vilka sätt dessa skadas genom erosion samt genom 
att utveckla metoder och utarbeta strategier för hur dessa ska hanteras vid planering och 
övervakning/tillsyn för att kunna bevaras för framtiden. Erosionen innebär även att nya, 
tidigare okända fornlämningar eroderar fram. 
 

Mål 
Projektets mål är att genomföra en kompletterade studie av strandpartier i sjöar och vattendrag 
som förslogs som lämpliga i det arbete som genomfördes 2016, med efterföljande uppföljning i 
fält. Studien kan ligga till grund för kommande undersökningar rörande reglerade sjöar och 
vattendrag. 
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Genomförande 
I rapporten från 2016 års arbete förslås ytterligare fältbesök i t.ex. väldigt fornlämningstäta 
områden (Vilhelmina), områden som berörts av reglering i relativt sen tid (Skinnmuddselet, 
Fredrika) samt vid älvsammanflöden (Juktån-Umeälven). Dessa förslag har varit 
utgångspunkten i arbetet med urval av besöksområden. Då inga samiska miljöer besöktes 2016 
prioriterades områden med samiska lämningar efter samråd med Länsstyrelsen. Vid arbetet 
2016 påträffades även ej tidigare registrerade lämningar varför viss nyinventering av 
stränderna har genomförts. 

Förarbete 
Under hösten 2020 studerades kartor med fornlämningar i områdena Skinnmuddselet 
(Fredrika sn), Hällbymagasinet (Åsele sn), Åskilje (Lycksele & Stensele sn), Grundfors (Stensele 
sn), Strömsundsavan (Stensele sn), Forsmark (Stensele sn), Saxnäs /Kultsjön (Vilhelmina sn), 
Grundsjön/Varesen (Vilhelmina sn) samt Volgjön (Vilhelmina sn).  
 
Inom dessa nio områden valdes 47 lokaler ut för ev fältbesök. 

Fältarbete 
Under sex dagar i maj genomfördes fältarbetet av Berit Andersson & Erik Sandén med början i 
Skinnmuddselet, Gigån i Fredrika. Därefter besöktes Hällbymagasinet i Åsele, Åskilje vid 
sammanflödet av Juktån och Umeälven, Grundfors, Strömsundsavan och arbetet avslutades vid 
det fornlämningstäta området vid Grundfors/Varesen i Vilhelmina kommun (se bilaga 1, 
kartor).  
 
På grund av Corona-pandemin förlades besöksområdena delvis utifrån var boende med liten 
kontakt med andra resenärer kunde anordnas.  
 
Skinnmuddselet 
Gigån har reglerats i relativ sen tid, i slutet av 1980-talet. En arkeologisk utredning 
genomfördes inför regleringen av Västerbottens museum 1983 då en härd och två 
skärvstensförekomster påträffades (RAÄ nr Fredrika 29:1-2 & 30). Här hade sju lämningar 
utvalts för fältbesök (RAÄ nr Fredrika 30, 79, 124, 125, 163, 164 samt 172). 
 
På grund av snömängden och oplogade vägar kunde endast två lämningar besökas i fält; RAÄ 
nr Fredrika 30 – boplats samt RAÄ nr Fredrika 79 – fångstgropssystem. Båda ligger på 
Skinnmuddselets östra strand, söder om väg 92. Stränderna på norra sidan av väg 92 
inventerades efter okända lämningar (se kartbilaga, karta 1). 
 
Hällbymagasinet 
Två boplatser vid Västra Gafsele (RAÄ nr Åsele 1012 och 1013) och en boplats norr om Hälla 
(RAÄ nr Åsele 1024) hade utvalts för fältbesök. Boplatsen vid Hälla undersöktes 1966 och 
förhoppningen var att ytterligare material hade eroderat fram. Tyvärr så var vattenståndet för 
högt och inga lämningar kunde återfinnas vid någon av boplatserna.  
 
Åskilje 
Vid inventeringarna inför regleringen för Rusfors kraftverk registrerades en mycket stor mängd 
boplatser längs Umeälvens stränder samt på de många öarna. Vid sammanflödet för Juktån och 
Umeälven i Åskilje fanns goda möjligheter till jakt, fiske och kommunikation under 
förhistorisk tid. Här hade sex lämningar utvalts för fältbesök (RAÄ nr Lycksele 12, 18-20, 
Stensele 50, 52 & 1083). Av dessa besöktes RAÄ nr Lycksele 18-20, Stensele 50-52 samt 1083 
(se kartbilaga, karta 2). 
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Fig. 2. Del av Generalstabskartan över Åskilje med den stora mängd boplatser som registrerats. 
 
Grundfors 
Nedanför kraftverksdammen i Grundfors är en boplats med tre härdar registrerad (RAÄ nr 
Stensele 87:1). Den är därmed inte överdämd (och troligen inte undersökt) men på ortofoto 
syns brukningsvägar genom fornlämningsområdet. Förhoppningen var att det skulle finnas 
frameroderat material kring härdarna. Tyvärr så var hela området kring kraftverket avspärrat 
och ej tillgängligt.  
 
Strömsundsavan 
Kring Strömsundsavan finns en ovanligt stor mängd samiska lämningar registrerade med ett 
tiotal härdar, uppgifter om flera björngravar samt något som Inger Zackrisson benämner 
rengravar, vilka hon undersökte 1975. Här var förhoppningen att påträffa material som 
eroderat fram kring härdarna samt att besöka de s.k. rengravarna och bedöma om de 
motsvarar bengömmor. Här hade 15 lämningar utvalts för fältbesök (RAÄ nr Stensele 318-
319, 326-331, 479-480, 487, 489, 495, 1006 & 1007). Av dessa besöktes alla utom RAÄ nr 
Stensele 331 (se kartbilaga, karta 3). 
 
Forsmark 
Nedströms Gardikforsens kraftverk finns ett område med härdar samt boplatsmaterial (RAÄ 
nr Stensele 101) samt boplats med bl.a. fynd av asbestkeramik (RAÄ nr Stensele 102). Båda 
platserna hade valts ut för fältbesök, men utgick pga tidsbrist. 
 
Saxnäs/Kultsjön 
På Kultsjöns södra sida öster om Saxnäs hade tre boplatser (RAÄ nr Vilhelmina 115-117) valts 
ut för fältbesök, varav en av platserna är fyndplatsen för Kultsjökrukan. På grund av tidsbrist 
besöktes ingen av dessa lokaler. 
 
Varesen/Grundsjön 
Vid Malgomajs utlopp till sjöarna Varesen och Maksjön finns ovanligt många förhistoriska 
boplatser registrerade och flera har undersökts inom ramen för projektet ”Arkeologiska 
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undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag” (Andersson 2015). Två boplatser (RAÄ nr 
Vilhelmina 234 & 239) vid Varesens östra strand hade valt ut för fältbesök. Då vattenståndet i 
Volgsjön var för högt besöktes även boplatserna RAÄ nr Vilhelmina 234, 502, 503, 900, 1099 
samt 1100 belägna vid Varesens västra strand samt på det fd näset mellan Stängsjön och 
Grundsjön norr om Varesen (se kartbilaga, karta 4). 
 
Volgsjön 
Vid Volgsjöns norra ände hade 5 boplatser (RAÄ nr Vilhelmina 295, 298, 381, 382 & 547) 
valts ut för fältbesök. Då vattenståndet var för högt besöktes inga av dessa. 
 
Av de utvalda områdena besöktes sju av nio och ett område var ej tillgängligt pga stängsel. Vid 
två områden var vattenståndet för högt för att några observationer kunde göras. Vid fyra av de 
utvalda områdena var det möjligt att göra fältstudier.  
 

Resultat 

Skinnmuddselet 
På norra sidan av väg 92 nyinventerades ett område som var framtinat och tillgängligt. Här 
registrerades en boplats inom vilket även en härd var belägen (se kartbilaga, karta 1). 
Boplatsen var 50 x 15 m stor och härden var 2 x 1 m stor. Inom boplatsen påträffades ett 
kvartsavslag, enstaka kvartsitavslag samt skärvsten. 
 

    
Fig. 3. Boplats med härd.                                         Fig. 4. Kvartsitavslag 
 
Fångstgropssystemet RAÄ nr Fredrika 79:1 besöktes men då marken var snötäckt var det svårt 
att urskilja enskilda fångstgropar. Inga rester efter överdämda fångstgropar kunde iakttas. I 
fångstgropssystemets södra ände påträffades en boplats 170 x 70 m stor (se kartbilaga, karta 
1). Den påträffade boplatsen ligger endast 70 m från RAÄ nr Fredrika 30:1 och kan ev vara en 
del av den. Inprickningen för RAÄ nr Fredrika 30:1 var belägen under vattnet. 
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Fig. 5. Boplatsen fortsatte ut på den överdämda udden. 
 

Åskilje 
 
Vid Paubäckens utlopp besöktes boplatsen RAÄ nr Lycksele 20:1 där det tidigare hittats en 
sköldbuckla samt asbestkeramik vid undersökningarna 1959 (Allard). Här påträffades ställvis 
rikligt med skärvsten frameroderad med enstaka kärnor och avslag på stranden samt i vattnet.  
 

   
Fig. 6 & 7. Skärvstenskoncentration samt kvartsitavslag vid RAÄ nr Lycksele 20:1. 
 
På Paubäckens södra sida besöktes även RAÄ nr Lycksele 19:1-2 som är en boplats på vilken 
två klubbor med skaftränna tillvaratogs vid Västerbottens museums inventering 1989. Här har 
även två högliknande lämningar registrerats, genom den ena högen var ett schakt noterat. Med 
tanke på fyndet av sköldbucklan på bäckens norra sida bedömdes det som intressant att 
besikta de ev. högarna. Vid fältbesöket konstaterades att den ena högen utgör en naturbildning 
och den andra var en naturbildning i vilken det anlagts avlång kokgrop. I vattnet påträffades 
enstaka skärvstenar. 
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Fig. 8. Naturlig kulle med avlång kokgrop, RAÄ nr Lycksele 19:2.              
 
På östra sidan av älven besöktes RAÄ nr Lycksele 18:1, Paulundsvallen som vid 
undersökningarna 1959 visade sig innehålla ett 0,5 m tjockt kulturlager av medeltida karaktär, 
samt en förhistorisk boplats. Vid fornminnesinventeringen 1995 påträffades två kvartsitspetsar 
med rak bas samt ett hängsmycke av brons i vattnet. Då konstaterades även att 
boplatsmaterialet var översandat. Vid årets fältbesök påträffades ett tiotal skärvstens-
koncentrationer och härdar var även synliga under vattnet. Inga andra fynd gjordes. Erosionen 
är påtaglig på platsen.  
 

   
Fig. 9. Skärvstenskoncentration på stranden.                      Fig. 10. Härd synlig under vattnet. 
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Fig. 11. Uteroderade träd i strandhaket. 
 
På Döholmens norra del besöktes boplatsen RAÄ nr Stensele 50:1 vilken undersöktes 1959 då 
13 skrapor och ett 60-tal avslag påträffades. Redan då bedöms boplatsen till största delen 
borteroderad. Vid inventering 1974 och 1984 kunde boplatsen ej återfinnas. Vid årets besök 
kunde enstaka skärvstenskoncentrationer ses. Här pågick en tydlig pålagring av sand i vissa 
områden. Den västra delen av boplatsen har i dag ett erosionsskydd i form av större stenar 
anlagda vid stranden. Erosionsskyddet har anlagts på anmodan av markägaren som är född på 
platsen och berättade att den egentliga boplatsen ligger mycket längre ut och att han, och 
andra pojkar i byn, som barn brukade samla på fina pilspetsar. 
 

   
Fig. 12. Pålagring av sand vid delar av stranden.                 Fig. 13. Skärvsten vid erosionshak. 
 
På Umeälvens västra sida besöktes en boplats, RAÄ nr 51:1 Stensele. Vid inventeringen 1974 
påträffades skärvsten längs en 10 m lång sträcka samt en 2 m stor skärvstenskoncentration. 
Vid inventering 1984 iakttogs måttligt med skärvsten. Vid årets besök påträffades ett förarbete 
av skiffer samt skärvsten i erosionshaken. Boplatsen sträcker sig 50 meter längs uddens SÖ 
sida. 
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Fig. 14. Förarbete av skiffer                                                Fig. 15. Skärvstenskoncentration 
 
På det som i dag är en mindre holme i Umeälvens och Juktåns sammanflöde besöktes boplatsen 
RAÄ nr Stensele 52:1. Boplatsen undersöktes 1959 och då var holmen del av fastlandet, ett 70-
tal fynd av bl.a skifferdolk, kvartsitpilspetsar samt stenklubba gjordes och boplatsen räknades 
som totalundersökt. Här fanns även 9 härdar vilka också undersöktes 1959. Vid inventering 
1974 kunde inget återfinnas pga högt vattenstånd.  
Vid årets fältbesök påträffades skärvstenskoncentrationer, skärvsten i erosionshak samt två 
brända ben. 
 

   
Fig. 16. Skärvsten i erosionshak.                     Fig. 17. Brända ben                                
 
Vid stranden i Åskiljeby registrerades en boplats, RAÄ nr Stensele 1083, vid den inventering 
som genomfördes 1984 av Västerbottens museum inom ramen för projektet ”Arkeologiska 
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag”. Boplatsen bestod då av skärvstens-
förekomst samt två jordugnar. Vid årets fältbesök kunde endast enstaka skärvstenar ses i 
strandkanten. Den fd sportstugan är ombyggd till åretruntboende och marken har planats ut 
helt. En jämförelse mellan flygfoton från 1960, 2014 samt 2018 visar en stor förändring (se fig 
18-20 nedan). Här är det inte enbart erosionen som skadar fornlämningarna längs 
vattendragen, utan även den strukturomvandling där fler och fler fritidshus byggs om till 
åretruntbostäder med garage och gräsmattor. 
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Fig. 18. Boplatsen 1960.                          Fig. 19. Boplatsen 2014.                        Fig. 20. Boplatsen 2018 

 

Strömsundsavan 
På Strömsundsavans östra strand besöktes de s.k. rengravarna vilka undersöktes av Zackrisson 
1975. RAÄ nr Stensele 318:1 består av ett stort, vitt kvartsitblock. Även de tre rengravarna vid 
RAÄ nr 319:1-3 samt den vid RAÄ nr Stensele 322:1 består av stora kvartsitblock med mindre 
stenar anlagda intill eller som har en stor spricka. De kan därmed jämställas med de 
bengömmor som påträffades vid fjällinventeringen där kluvna renben var lagda i sprickor i 
större block eller övertäckta med stenar i anslutning till block. RAÄ nr 318:1 samt 319:1-3 är 
idag registrerade som Övrigt i KMR, vilket bör ändras till Bengömma.  
 

      
Fig. 21. Högvattenlinjen på RAÄ nr Stensele 318:1        Fig. 22. Spricka i blocket som utgör RAÄ nr Stensele 319:3 
 

De båda härdarna RAÄ nr Stensele 479:1 samt 490:1 var belägna under vatten vid 
besökstillfället.  
 
Ca 20 meter öster om kvartsitblocket RAÄ nr Stensele 318:1 är tre härdar och två gropar 
registrerade, RAÄ nr Stensele 321:1-5. Vid årets besök kunde två av de tre härdarna återfinnas 
i den steniga moränmarken. En av de två härdarna ligger ca 1 meter från dagens erosionshak. 
De två groparna kunde inte identifieras och har möjligen eroderat ut, då de anges ligga i 
strandhaket 1975.  
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Fig. 23. Härd beväxt med björksly nära erosionshak. 
 
RAÄ nr Stensele 495:1-4 består av fyra härdar som ligger på rad i nord-sydlig riktning. Vid 
besöket kunde endast en härd återfinnas. Området var markberett och planterat och den härd 
som kunde återfinnas låg ca 1 meter från den sista markberedningsfåran. 
 

     
Fig. 24. Markberett & planterat område för härdar.         Fig. 25. Den enda återfunna härden RAÄ nr Stensele 495:4 
 
RAÄ nr Stensele 480:1 består av en härd som kunde återfinnas på strandplanet. Inga ytterligare 
fynd gjordes på platsen. Även RAÄ nr Stensele 482:1 består av en härd och i anslutning till den 
fanns mindre skärvstenskoncentrationer norr om härden. De kan möjligen vara rester av äldre 
härdar. Inga ytterligare fynd gjorde i anslutning till härden. 
 

     
Fig. 26. Härd RAÄ nr Stensele 480:1.        Fig. 27. Härd RAÄ nr Stensele 482:1 med skärvstenar i N 
 

RAÄ nr Stensele 1006 skall bestå av ett röse som registrerats som Fornlämningsliknande 
lämning i KMR. Inget sådant röse kunde återfinnas i anslutning till inprickningen och 
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registreringen bör utgå. RAÄ nr Stensele 1007 är en härd som ligger ovan dämningsgränsen 
och kunde återfinnas. Inga ytterligare fynd gjordes i närheten. 
 

 

Fig. 28. Härd RAÄ nr 1007 i förgrunden och det vanligtvis överdämda strandplanet i NV. 
 

På N sidan av väg E12 är tre härdar registrerade, RAÄ nr Stensele 487:1-3. Här kunde två 
härdar återfinnas. Inga ytterligare fynd gjordes i närheten. 
 

 
Fig. 29. En ovanligt stor härd, troligen RAÄ nr Stensele 487:1. 
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Öster om dammen vid gamla vägen till Strömsund är en skärvstensförekomst, RAÄ nr Stensele 
489:1 registrerad. Vid årets besiktningstillfälle kunde ingen skärvsten återfinnas på platsen. 
På en utskjutande moränås söder om väg E12 är en härd, RAÄ nr Stensele 491:1, registrerad. 
Härden kunde inte återfinnas och ett relativt nytt erosionsskydd i form av större stenar har 
anlagts längs moränåsens västra sida. Härden anges ligga 1 meter från dåvarande erosionskant 
och har möjligen täckts över. 
 

 
Fig. 30. Den långa åsryggen där härden RAÄ nr 491:1 är registrerad. 
 

Varesen/Grundsjön 
Dagens vägbank mellan sjöarna Stängsjön (Stensjön på äldre karta) och Grundsjön löper längs 
den fd Sundsvallholmen som numera är överdämd till största delen. Här är boplatserna RAÄ 
nr Vilhelmina 1099:1 och 1100:1 registrerade. Boplatsen RAÄ nr Vilhelmina 1099 undersöktes 
1978 av Västerbottens museum inom ramen för projektet ”Arkeologiska undersökningar vid 
reglerade sjöar och vattendrag”, då man främst samlade in föremål och avslag som låg 
frameroderade på strandplanet (Spång 1984). Fynd av skrapor och avslag, samt en 
verkstadsplats med avslag av mörkgrå kvartsit och asbestkeramik gjordes. Vid årets fältbesök 
påträffades koncentrationer med avslag av mörkgrå kvartsit, flintavslag samt enstaka bitar av 
asbestkeramik och skärvsten. 
  

     
Fig. 31. Koncentration av grå avslag RAÄ nr 1099:1.     Fig. 32. Asbestkeramik vid RAä nr Vilhelmina 1099:1. 
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På den fd holmens norra strand är boplatsen RAÄ nr Vilhelmina 1100:1 registrerad. Den 
påträffades av Västerbottens museum vid inventeringarna 1977 inom ramen för projektet 
”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag”, då det noterades fynd av 
avslag i mörk kvartsit samt skärvsten. Boplatsen är inte undersökt. Vid årets fältbesök 
påträffades enstaka kvartsitavslag samt skärvsten. Boplatsen ligger länge söderut, närmare 
holmen än den yta som registrerats i KMR. 
 

 
Fig. 33. Vy mot öster längs boplatsen RAÄ nr Vilhelmina 1100:1. 
 
På Varesens västra sida finns Vallviksudden där ett flertal boplatser samt ett fångstgropssystem 
är registrerade. Boplatsen RAÄ nr Vilhelmina 234:1 undersöktes i samband med 
Riksantikvarieämbetes undersökningar1957-58 med fynd av asbestkeramik, skrapor, spetsar, 
flinta samt 11 härdar med bl.a. fynd av bronsbleck. Keramiken från denna boplats var den 
första som 14C daterades av Astrid Linder (1966:140ff). Vid denna boplats har även en 
kopparyxa påträffats som lösfynd (Huggert, A. 1996). Vid årets besök kunde endast 
skärvsten återfinnas, boplatsen sträcker sig dock längre norrut än den registrerade 
utbredningen i KMR.  
 
Boplatsen RAÄ nr 502:1 registrerades vid inventering 1975 och bestod av skärvsten och avslag. 
Vid årets besök kunde endast skärvsten ses på den ganska dyiga stranden. Boplatsen RAÄ nr 
Vilhelmina 503:1 registrerades 1975 vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och 
undersöktes samma år av Västerbottens museum inom projektet ”Arkeologiska 
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag” (Spång 1975). Boplatsen innehöll en 
skärvstensvall, kokgrop samt mindre gropanläggningar och fyndmaterialet visar att platsen 
använts från mesolitikum och fram till järnålder. Material från boplatsen har även bearbetats 
av Andersson (1999). Vid årets besök kunde endast skärvsten konstateras på strandplanet. 
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Fig. 34. Blottat strandplan vid RAÄ nr Vilhelmina 503:1, mot N.             
   
 
Boplatsen RAÄ nr 900:1 är belägen ganska långt ut från dagens strandlinje, på det som tidigare 
var en smal sandig udde. Boplatsen undersöktes 1976 av Västerbottens museum i projektet 
”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag” (Spång 1977) då ca 350 
fynd av avslag och skärvsten gjordes. Här påträffades även mesolitiska föremålsformer. Vid 
årets besök påträffades två härdar samt avslag och skärvsten. I rapporten från 1977 finns inga 
uppgifter om att härdar påträffades vid undersökningen.   
 

     
Fig. 35. Fd udde där RAÄ nr Vilhelmina 900:1 ligger.                 Fig. 36. Två härdar vid RAÄ nr Vilhelmina 900:1 

 
 

Utvärdering 
I de olika utvalda områdena kan tydliga skillnader iakttas beträffande erosionens påverkan på 
strandbundna fornlämningar. Området kring Skinnmuddselet har påverkats av regleringar 
under ca 30 år och här kunde ej tidigare registrerade härdar och boplatser påträffas. Där var 
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inte materialet på den forna stranden täckt av lika mycket avlagringar som t. ex vid Varesen. 
Boplatserna kring Åskilje är delvis belägna i sandmark och dessa eroderar kraftig och 
jämförelser med ortofoton mellan 1960 och 2018 visar att flera meter av stranden har 
försvunnit och strandbrinkarna är flera meter höga på vissa ställen. Det är troligt att det beror 
på att området utgör ett sammanflöde mellan Juktån och Umeålven, vilket sannolikt även är 
förklaringen till den stora mängden förhistoriska boplatser. Förutom den vattenorsakade 
erosionen är det även olika typer av bebyggelser som orsakar skada på fornlämningarna. 
 

 
Fig. 37. Hög strandbrink vid boplatsen RAÄ nr Lycksele 18:1 vid Paulundsvallen. 
 
Områden där vattnet är mera stillastående, som vid Varesen och Strömsundsavan, eroderar 
inte stränderna lika mycket, men där överlagras stränderna med slam och dy. Det innebär att 
det är svårt att urskilja avslag och brända ben. I båda dessa områden kunde dock nya 
lämningar dokumenteras. Vid RAÄ nr Stensele 482:1 i Strömsundsavan noterades 
härdliknande skärvstenskoncentrationer någon meter från den registrerade härden (se fig 36 sid 
15) och vid RAÄ nr Vilhelmina 900:1 fanns två härdar som tydligen inte noterats vid 
undersökningen 1975. Det faktum att de lämningar som benämnts Rengravar (Övrigt) vid 
Strömsundsavan är bengömmor är av intresse då denna lämningstyp är ovanlig i skogslandet. 
 
En sammanfattande utvärdering av fältbesöken i de utvalda områdena är att erosionen 
sannolikt påverkas av flera faktorer, dels markslaget och huruvida platsen påverkas av 
strömmande vatten under perioder. I skyddade områden där vattenståndet höjs sakta och sänks 
sakta under året är erosionsgraden mindre. Ett problem är även den översandning som kunde 
noteras på vissa boplatser, t. ex RAÄ nr Stensele 50:1 som medför att skärvsten och avslag är 
omöjliga att se vid besiktning. 
 

 

Diskussion 
Fältbesöken visade att den pågående erosionen är relativt stor och att sandiga områden med 
strömmande vatten påverkas mest samt att pålagring i form av sand och dy gör det svårt att 
identifiera avslagsmaterial och ben. Trots detta påträffas fortfarande skärvsten, avslag och i 
vissa fall föremål vid besiktning av fornlämningarna. 
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Fig. 38. Strandplanet på Umeälvens NV strand vid Åskiljeby, före sjöregleringen. 
 
En jämförelse mellan strandlinjer på ortofoton från 1960 och 2014 samt 2018 visar att mellan 
3 – 8 meter av stranden har eroderat bort i vissa områden. Många boplatser har markerats med 
en yta som är mellan 20 – 25 m bred i KMR. I de fall när 8 meter har eroderat bort sedan 
1960-talet har därmed 30% försvunnit. 
 
Ett problem är att det är främst fornlämningarnas utbredning längs strandplanet som har 
registrerats, vi har ingen uppfattning om hur långt in från stranden boplatserna sträcker sig 
under marktäcket. I samband med markberedning i anslutning till registrerade boplatser 
framgår ofta att boplatserna kan sträcka sig minst 20 meter in från stranden. En annan fråga är 
vad som egentligen registrerats som boplatser? Är det material som de förhistoriska 
människorna kastade bort på stranden? Eller är det platser man faktiskt bodde på som har 
eroderat sönder? 
 
Huvudparten av alla inventeringar som genomförts har varit helt inriktade på vad som 
påträffas vid dagens stränder och därmed kommer även de efterföljande arkeologiska 
undersökningarna främst att beröra boplatser som skadats av erosion, både naturlig och 
regleringsorsakad. Detta gör att de flesta grävningsrapporter inte speglar boplatsernas 
ursprungliga utbredning. Fyndet av härdar vid RAÄ nr Vilhelmina 900:1, som undersöktes 
1975, visar att man koncentrerade sig på att undersöka endast strandplanet och missade 
därmed andra lämningstyper.   
 
 
Nästa problem med att bedöma de överdämda lämningarnas status är förändringarna av 
fornlämningsbegreppet som skett från 1950-tal och fram till i dag. Vid de inventeringar som 
genomfördes inför regleringarna på 1950-60-talen registrerades inte härdar och kåtatomter, 
ibland noterades att eldstäder från samer fanns i området, men de markerades inte på några 
kartor. Vid dagens inventeringar bedöms alla samiska härdar och kåtatomter som 
fornlämningar. Fornlämningstypen kokgropar var inte känd i någon större utsträckning, de 
flesta gropar registrerades som fångstgropar. Besiktningen av RAÄ nr Lycksele 19:2, två 
högliknande lämningar, där den ena visade sig vara en avlång kokgrop tydliggör bristerna i det 
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äldre inventeringsmaterialet. Inga inventeringar har genomförts i området efter att årtalet 1850 
infördes som gräns för fornlämning. 
 
Hur går vi vidare? 
I syfte att avgöra vad som kan finnas kvar av förhistoriska boplatser i reglerade vatten bör 
mindre provundersökningar genomföras på utvalda platser. Västerbottens museum har deltagit 
i en förstudie kring sjöregleringsmaterialet som finns vid ATA samt vid olika museer; 
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer (Andersson 2021) vilken skall ligga till grund för 
kommande ansökningar. I denna förstudie har undersökningar av överdämda boplatser lyfts 
fram som en åtgärd för att bedöma statusen på dessa lämningar. 
Vidare bör man studera boplatser skadade av markberedning i syfte att uppskatta boplatsernas 
verkliga storlek. Med tanke på att upp till en tredjedel av de markerade boplatsområdena kan 
ha eroderat bort på 50 – 70 år måste detta prioriteras. 
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Bilaga 2
Område RAÄ nr Lämn nr Beskrivning/ iakttagelser

Skinnmuddselet Fredrika 30:1 L1938:1436 Markering låg under vatten, ev är den registrerade boplatsen vid Raä 79:1 en del av denna boplats.

Skinnmuddselet Fredrika 79:1 L1938:1608 Fångstgropar ej återfunna pga snötäcke. En boplats registerades i systemets södra ände (se ovan).
Skinnmuddselet saknas saknas Nyfunnen boplats med härd registrerad N om väg 92 på Skinnmuddselets östra sida.

Åskilje Lycksele 18:1 L1938:2278
Ett tiotal skärvstenskoncentrationer på strandplanet. Härdar var även synliga ute i vattnet. Kraftig erosion med 
ställvis höga strandbrinkar.

Åskilje Lycksele 19:1-2

L1939:8750, 
L1939:8179

Vid fältbesöket konstaterades att den ena högen utgör en naturbildning och den andra var en naturbildning i 
vilken det anlagts avlång kokgrop. I vattnet påträffades enstaka skärvstenar.

Åskilje Lycksele 20:1 L1939:8733

Här påträffades ställvis rikligt med skärvsten frameroderad med enstaka kärnor och avslag på stranden samt i 
vattnet. Den höga strandbrinken består främst av morän, men eroderar ändå kraftigt. Belägen vid Paubäckens 
utlopp.

Åskilje Stensele 50:1 L1937:472
Enstaka skärvstenskoncentrationer synliga. Delar av boplatsen har översandats med ett ca 0,5 m tjockt lager 
sand i vallar. Erosionsskydd anlagt på V delen. 

Åskilje Stensele 51:1 L1938:9940
Skärvstenskoncentrationer i erosionshak, förarbete i skiffer. Boplatsen är större än markering i KMR och 
sträcker sig ca 50 meter längs uddens SÖ sida.

Åskilje Stensele 52:1 L1937:569 Skärvstenskoncentrationer på strandplanet samt synlig skärvsten i erosionshak. Två brända ben påträffades.

Åskilje Stensele 1083 L1937:7858
Endast enstaka skärvstenar synliga, stranden eroderar kraftigt. De registrerade jordugnarna kunde inte 
återfinnas då marken schaktats ut till gräsmatta och gårdsinfart.

Strömsundsavan Stensele 318:1 L1937:101
Består av ett stort, vitt kvartsitblock beläget i erosionskanten, har undersökts 1975. Benämningen 
"Övrigt/Rengrav" bör ändras till "Bengömma"

Strömsundsavan Stensele 319:1-3

L1937:717, 
L1937:636, 
L1937:635

Består av storta kvartsitblock med mindre stenar anlagda intill blocket, eller har en större spricka, undersöktes 
1975. Benämningen "Övrigt/Rengrav" bör ändras till "Bengömma"

Strömsundsavan Stensele 321:1-5 L1937:774
Består av tre härdar och två gropar, endast två härdar kunde återfinnas. En av härdarna ligger ca 1 meter från 
erosionshaket. De två groparna kunde inte återfinnas och har möjligen eroderat ut. 

Strömsundsavan Stensele 322:1 L1937:931
Består av två större kvartsitblock belägna i erosionskanten. Benämningen "Övrigt/Rengrav" bör ändras till 
"Bengömma".

Strömsundsavan Stensele 480:1 L1937:512 Består av en härd vilken återfanns på strandplanet. Inga ytterligare fynd gjordes på platsen.

Strömsundsavan Stensele 482:1 L1937:384
Består av en härd, norr om härden var två skärvstenskoncentrationer synliga som möjligen kan vara rester efter 
äldre härdar. Dyig strand.

Strömsundsavan Stensele 487:1-3

L1937:951, 
L1937:876, 
L1937:875

Består av tre härdar varav två kunde återfinnas. Dock är en av de påträffade härdarna större än någon av de 
tre beskrivna. Inga ytterligare fynd påträffades.

Strömsundsavan Stensele 489:1 L1937:207 Består av en fyndplats för skärvsten. Ingen skärvsten kunde återfinnas på platsen.

Strömsundsavan Stensele 491:1 L1937:748
Består av en härd, vilken inte kunde återfinnas. Det är ett relativt nytt erosionsskydd anlagt längs den moränås 
där härden skall finnas, som möjligen har täckt över eller skadat den.

Strömsundsavan Stensele 495:1-4 L1938:9904
Består av fyra härdar på rad, endast en härd återfanns. Marken markberedd och planterad. Den återfunna 
härden låg 1 meter från sista markberedningsfåran.

Strömsundsavan Stensele 1006 L1937:6921
Skall bestå av ett röse som registrerats som "Fornlämningsliknande lämning". Inget som motsvarar 
beskrivningen kunde återfinnas och lämningen bör avföras ur KMR.

Strömsundsavan Stensele 1007 L1937:6328 Bestär av en härd som ligger övanför dämningsgränsen. Inga ytterligare fynd eller lämningar påträffades.

Varesen Vilhelmina 234:1 L1937:2910
Endast enstaka skärvstenar återfunna på strandplanet. Boplatsen sträcker sig dock ca 50 m länge mot N än 
registrerad yta i KMR

Varesen Vilhelmina 502:1 L1937:2449 Endast enskaka särvstenar påträffade. Väldigt dyig och mossbeväxt strand.

Varesen Vilhelmina 503:1 L1937:3080 Endast enstaka skärvstenar återfunna på standplanet. 

Varesen Vilhelmina 900:1 L1937:4378
Här påträffades skärvsten och avslag samt två härdar som ej registrerats vid den undersökning som 
genomfördes 1976.

Varesen Vilhelmina 1099:1 L1937:3628 Här påträffades avslagskoncentrationer, asbestkeramik, flintavslag samt skärvsten.

Varesen Vilhelmina 1100:1 L1937:3629
Här påräffades enstaka kvartsitavslag samt skärvsten. Boplatsen ligger länge söderut, närmare holmen än den 
yta som registrerats i KMR.
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