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Länsstyrelsen dnr: 			
Skellefteå museums dnr: 		
Kommun: 				
Socken: 				
Fastighetsbeteckning: 			

SM 108/2020
Skellefteå kommun
Skellefteå stads socken
Storkåge 68:3

Typ av undersökning: 			
Arbetsföretag: 				
Uppdragsgivare: 			

Arkeologisk utredning
Planerade bergtäkt
Mät – teknik AB Östersund

Projektledare: 				Therese Hellqvist
Rapportansvarig: 			
Therese Hellqvist
Fältpersonal:				
Therese Hellqvist och Olof Östlund
Fältdatum: 				18-19 augusti
Fälttid:					3 dagar
Rapporttid: 				3,5 dagar
Berörda lämningar:			
Röse L1938:7166 & Stensättning L1938:6660
Datering: 				Höjd över havet: 			
23- 40 m.ö.h
Utredningsområdets yta:		
3 dagar
Dokumentationsmaterial:		 Förvaras i Skellefteå museums arkiv och samling
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Skellefteå museums dnr: 108/2020

RAPPORT
Arkeologisk utredning för planerad bergtäkt på Vitgåsberget,Storkåge
68:3, Skellefteå stads socken, Skellefteå kommun,
Västerbottens Län
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Sammanfattning
Bilfrakt Ballast AB avser att ansöka om täkttillstånd hos Miljöprövningsdelegationen i Västerbottens län enligt
miljöbalken för planterad bergtäkt på fastigheten Storkåge 68:3. Företaget planerat för en ny bergtäkt i området
Vitgåsberget, fastighet Storkåge 68:3, Skellefteå kommun.
Länsstyrelsen Västerbotten rekommenderade Mät - teknik att låta genomföra en arkeologisk utredning inför
ansökan om täkttillstånd. För att undersöka, så att inga fornlämningar kan ta skada av den planerade exploateringen.
Det finns sedan tidigare 2 kända fornlämningar inom undersökningsområdet, ett röse L1938:7166 och stensättning L1938:6660. I samband med den arkeologiska utredningen så registrerades en ny lämning:
Ett brott/täkt av kvarts L2020:6306. Lämningen bedöms antikvariskt som en fornlämning. Beskrivning av lämning: Kvartsbrott/täkt 10x6 m (NNÖ/SSV) och 0,4 m djup. Inom angiven yta påträffades brutet material av kvarts,
i form av större stycken kvarts bitar med en storlek av 0,1 till 0,5 m och minst 45 st till antalet. I Ö och i S finns
tydliga brottkanter i berget. Majoriteten av kvartsstyckena är helt täckta av kart lav och mossa. Större delen av
brottområdet är övertorvat. Vid inventering konstaterades att stenmaterialen även fortsätter ner under mosstäcket. Terräng: kring lämningen, hällmark, krönläge. Skogsmark med tallskog. Vegetation på lämning: Mossa
och lavar. Blåbärsris och ljung i omgivande tallskog.
Alla lämningarna, tidigare kända och nya lämningar ligger alla inom området för bergtäkten.

Bakgrund				
Bilfrakt Ballast AB avser att ansöka om täkttillstånd hos Miljöprövningsdelegationen i Västerbottens län enligt
miljöbalken för planerad bergtäkt på fastigheten Storkåge 68:3.
På uppdrag av Mätteknik har Skellefteå museum genomfört en arkeologisk utredning. Detta för att undersöka,
så att inga fornlämningar finns som kan ta skada av den planerade exploateringen.

Målsättning och syfte				
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen inom utredningsområdet,
samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa utan att gräva.

Metod och genomförande
Undersökningen har bestått av inledande arkiv och kartstudier som har följts av fältarbete. Utredningens fältarbete
genomfördes i augusti månad 2020. Fältinventering har skett med okulärbesiktning och provstick med jordsond
för att säkerställa om påträffade lämningar är fornlämningar eller nyare lämningar. Uppmärkning av påträffade
lämningar har skett med blå/gulrandiga fornlämningsband för fornlämningar, och gul/röd/blå-randiga Kulturmiljöhänsynsband för kulturlämningar. De sedan tidigare kända fornlämningar har kontrollbesiktades och nya lämningar som påträffades, har dokumenterades med beskrivning, fotografering och inmätning med GPS.

Områdesbeskrivning
Det arkeologiska utredningsområdet var inledningsvis 23 ha stort, men utredningsområdet kom att utökas med
ett ytterligare område på 4,38 ha mot norr. Området ligger på mellan ca 23 och 40 m höjd över havet. Den totala
ytan för utredningen kom att bli ca 27,8 ha stort. Utredningsområdet innefattar ett område som går över och
runt om hela Vitgåsberget och dess högsta partier, med tyngd på Vitgåsbergets östra delar . Utredningsområdet
har brantare partier i norr och utredningsområdet består av berg och moränmark. Moränmarken har tallskog
med blåbärsris i undervegetationen. Södra och västra delarna av utredningsområdet består av tallskog och blötare markområden, vars undervegetation domineras av mossa och fräken. Det finns 2 kända fornlämningar
inom utredningsområdet. Båda ligger lokaliserade i de östra delarna och är ett röse och en stensättning.
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Fornlämningsbild
Inom utredningsområdet finns sedan tidigare två kända fornlämningar; ett röse och en stensättning. Se översiktskarta) Ca 700 m NV om undersökningsområdet finns en möjlig fornlämning, en fäbodslämnings registrerad.
Fornminnesinventering i Skellefteå genomfördes senast1982 och då återbesöktes de sedan tidigare kända fornlämningarna i utredningsområdet.
RAÄ					Lämning
Skellefteå stad 84:1			
					
Skellefteå stad 84:2			
					
Skellefteå stad 182:1			
					

Röse (fornlämning) L1938:7160
Koordinater (SWEREF 99TM) N 7198731, E 784630
Stensättning (fornlämning) L1938:6660
Koordinater (SWEREF 99TM) N 7198716, E 784639
Fäbodlämning (möjlig fornlämning) L1938:3692				
Koordinater (SWEREF 99TM) N 7199749, E 783574

Röset och stensättningen har tidigare dokumenterats av bl . Ernst Westerlund, Skellefteå museum (1960 -tal),
som kopplar samman detta rösen med de grupper av rösen som finns i Bovikenområdet. Fågelvägen ligger röset och stensättning nära och bör ha haft ett samband med rösena på gravfälten L 1938:7150, L1938:6952, och
rösena L1938:6732, L1938:6656, L1938:6969, L1938:6430 (Westerlund 1946)
Resultat
Följande tidigare okända fornlämningar påträffades och registrerades vid fältinventeringen. En ny lämning påträffades inom undersökningsområdet. Ett brott/täkt av kvarts.
RAÄ						Lämning
Skellefteå stad L2020:6306			
Brott/täkt (fornlämning) L2020:6306
						
Koordinater (SWEREF99TM) : N 7198902 , E 784256
Lämningstyp : Brott/täkt
Material: kvarts
Beskrivning av lämning: Kvartsbrott/täkt 10x6 m (NNÖ/SSV) och 0,4 m djup. Inom angiven yta påträffades brutet
material av kvarts, i form av större stycken kvarts bitar med en storlek av 0,1 till 0,5 m och minst 45 st till antalet. I
den Ö och S delarna av brottet finns tydliga brottytor i berget. Majoriteten av kvartsstyckena är helt täckta av kart
lav och mossa, även brottytorna är bevuxen med lav. Större delen av brottområdet är övertorvat. Vid inventering
konstaterades att stenmaterialen även fortsätter ner under mosstäcket.
Grad av skada: Ej skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Terräng kring lämning: Hällmark, krönläge. Skogsmark, tallskog.
Vegetation på lämning: Mossa och lavar. Blåbärsris och ljung i omgivande tallskog.
Delar av brottytan ligger i dager och kartlav växer över/i brottytan och på det brutna stenmaterialet. Det synliga
brutna stenmaterialet och brottytan fortsätter ner under mossan/markytan. Motiveringen till att registrera denna lämning som en fornlämning och inte övrig kulturhistorisk lämning är att vi ändå anser att man kan anta att
den är äldre än 1850.
Främst på grund av att själva brottytan är bevuxen med kartlav. Då kartlav har en mycket långsam tillväxt på 0,2
mm per år, kan den vara till hjälp, att ge en fingervisning om hur lång tid en yta har varit orörd (Sjöberg 2017).
Kartlaven i brottytorna varierar i storlek och bland de minsta har en diameter på ca 5 cm, men det finns större.
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Dessa ytor med kartlav bör indikera att det är minst eller runt 250 år sedan brottytan togs ur bruk. Vilket skulle
indikera slutet på andra hälften av 1700 talet.
Vidare är även de brutna kvartsstycken som ligger runt omkring och vid brottytan/brottytorna också bevuxen
med kartlav. De största styckena är även delvist övervuxen av mossa och kartlav, andra har alla sidor utom neråt
täckt av kartlav. Anledning till att vi inte har tolkat det som ett kvartsbrott från stenåldern, är avsaknaden av synliga mindre fragment, så som avslag och kärnor. Kvarts har dock ett långt bruk och har brutits under stora delar
av förhistorisk tid (Loeffler & Wennstedt Edvinger 2009). Kvartsstyckena på lokalen är dock helt klart brutna och
kommer helt säkert från brottytorna, som de ligger under. Se bild nr 21-23 i bildbilaga.
De två kända fornlämningarna har kontrollbesiktigats, Fäbodlämning L 1938:3692 har ej besökts, då det ligger
utanför utredningsområdet. Av de kända lämningarna har rösets geometri korrigerats, så att det är mer korrekt
i kartan. I övrigt kan det anses att tidigare beskrivningar är korrekta. Från röset L1938:7160 inventeringsboken
beskrivs det att lämningen är bevuxen med flertalet tallar och granar och 3 björkar. Den växtligheten ser annorlunda ut idag. Med 2 björkar i stället för 3 björkar som växer i rösets plundringsgrop. Övrig växtlighet är i rösets
ytterkant. Även stensättningenL1938:6660 är idag bevuxen med träd, dessa är färre och större än vid inventeringstillfället 1982.
Antikvarisk bedömning
Lämningen som påträffades vid utredningen bedöms som fornlämning. Motivering till antikvarisk bedömning
är att lämningens karaktär bedöms som äldre än år 1850. Kartlavens utbredning över brottmaterialet visar på
ålder. Kartlaven täcker större partier av stenarna som är brutna. Storleken på det brutna materialet indikerar
även att det inte rör sig om stenåldersbrott. Då de rör sig om stycken och inte avslag eller mindre fraktioner av
kvartsmaterial.
Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar.
Alla lämningarna, tidigare kända, som nya lämningar kommer att påverkas negativt, då de alla ligger inom området för den planerade bergtäkten. Länsstyrelsen kan besluta om borttagning.
De tidigare kända fornlämningarna, röse L1938:7160 och stensättning L1938:6660 är ej undersökta tidigare,
men länsstyrelsen kan besluta om förundersökning, för att avgränsa lämningen och för att få underlag för eventuell vidare undersökning.
Det tidigare okända lämningen nr 1. brott/täkt är ej tidigare känd eller undersökt men länsstyrelsen kan besluta
om förundersökning för att avgränsa lämningen och för att få underlag för eventuell vidare undersökning.

För Skellefteå museum
Therese Hellqvist

Källor
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								Bilaga 1.
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								Bilaga 2.

Fotolista

Fotolista från projekt 373. Frivillig arkeologisk utredning Vitgåsberget, Fastighet Storkåge 68:3 Skellefteå kommun, Skellefteå stads sn, Västerbottens Län.
Dnr: SM 108/2020
2020: 15 stycken digitala bilder
Topografi: Vitgåsberget, Skellefteå stads sn, Skellefteå kommun, Västerbottens Län.
Objekt: Planerad bergtäkt. Fri. Ark. Utr.
Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning
Datum: 18 augusti till 19 augusti 2020
Fotograf: Therese Hellqvist & Olof Östlund
Copyrightinformation: Skellefteå museum, CC (by)
URL för copyrightinfo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

13

Några av de digitala foton har en datum markering som inte är korrekt. Den visar datum 01 01 2017. Det stämmer ej utan fotona är tagna 17 aug 2020.

Nr

Foto. nr

Objekt och beskrivning

Kategori

Taget
från

Foto

2020-08-18

Datum

1

RIMG0322

Visar stensättning L1938:6660 till
vänster i bild. Bakom till höger i bild
röse L1938:7166.

Miljö

Ö

TH

2

RIMG0323

Visar röse L1938:7166 i centrum av
bild

Detalj

S

TH

2020-08-18

3

RIMG0324

Visar röse L1938:7166 i centrum av
bild. Olof Östlund står uppe på röset.

Detalj

SV

TH

2020-08-18

4

RIMG0325

Visar stensättning L1938:6660

Detalj

V

TH

2020-08-18

5

RIMG0326

Visar röse L1938:7166 i centrum av
bild

Detalj

S

TH

2020-08-18

6

RIMG0327

Visar röse L1938:7166 i centrum av
bild

Detalj

NNV

TH

2020-08-18

7

RIMG0328

Visar röse L1938:7166 i centrum av
bild. Med tydlig plundringsgrop.

Detalj

V

TH

2020-08-18

8

RIMG0329

Visar röse L1938:7166 plundringsgrop
i detalj.

Detalj

V

TH

2020-08-18

9

RIMG0330

Visar vy från toppen av röse
L1938:7166 med stensättning
L1938:6660 bak i bild.

Detalj

N

TH

2020-08-18

10

RIMG0331

Visar brottyta på kvartsbrott, Olof
Östlund i bild.

Detalj

V

TH

2020-08-19

11

RIMG0332

Visar brottyta på kvartsbrott och
kvartsstycken på ytan nedanför brottyta, Olof Östlund i bild.

Detalj

V

TH

2020-08-19

12

RIMG0333

Visar brottyta på kvartsbrott och
kvartsstycken på ytan nedanför brottyta.

Detalj

V

TH

2020-08-19

13

RIMG0324

Miljöbild. Visar brottyta på kvartsbrott
och kvartsstycken med omgivande
natur. Olof Östlund i bild.

Landskap

NV

TH

2020-08-19

14

Brottyta/täkt

Foto från Olofs mobil. Visar brott
ytan. Taget från S. I bild Therese
Hellqvist

Miljö

S

OÖ

2020-08-19

15

IMG_20201002_094549

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

16

IMG_20201002_094614

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

17

IMG_20201002_101733

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

18

IMG_20201002_101738

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

Nr

14

Foto. nr

Objekt och beskrivning

Kategori

Taget
från

Foto

Datum

19

IMG_20201002_101746

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

20

IMG_20201002_101751

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

21

IMG_20201002_101821

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

22

IMG_20201002_101827

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

23

IMG_20201002_102024

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

24

IMG_20201002_102349

Detaljbild över brottyta

Detaljbild

-

TH

2020-10-02

25

IMG_20201002_102525

Miljöbild över utredningsområdet

miljöbild

S

TH

2020-10-02

26

IMG_20201002_102532

Miljöbild över utredningsområdet

miljöbild

SSÖ

TH

2020-10-02

				

								Bilaga 3.
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Bild nr 1. Visar stensättning L1938:6660 till vänster i bild.
Bakom till höger i bild röse L1938:7166.

Bild nr 2. Visar röse L1938:7166 i centrum av bild. Foto från S.
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Bild nr 4. Visar stensättning L1938:6660.

Bild nr 5. Visar röse L1938:7166 i centrum av bild.
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Bild nr 6. Visar röse L1938:7166 i centrum av bild.

Bild nr 7. Visar röse L1938:7166 i centrum av bild. Foto från S.
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Bild nr 11. Visar brottyta på kvartsbrott och kvartsstycken på
ytan nedanför brottyta, Olof Östlund i bild.

Bild nr 12. Visar brottyta på kvartsbrott och kvartsstycken på
ytan nedanför brottyta.
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Bild nr 13. Miljöbild. Visar brottyta på kvartsbrott och kvartsstycken med omgivande natur. Olof Östlund i bild.

Bild nr 21. Detaljbild. Visar detaljer av brottytan och lavtillväxten på brottytan.

20

Bild nr 22. Detaljbild. Visar detaljer av brottytan och lavtillväxten på brottytan Sett ovanifrån.
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Bild nr 23. Detaljbild. Visar detaljer av brottyta längre öster ut
och lavtillväxten på brottytan. Sett från sidan, från S.

