Rapport 2018:1

Bilaga 3. Redovisning av registrerade fornminnen och
områden för kontroll i utredningssteg 2, i Lövånger
socken, Skellefteå kommun
Tabell V. Registrerade fornminnen i Lövånger socken
ID-nr

Lämningstyp
2017

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017

RAÄ
Lövånger 12:1

Stensättning

Tidigare beskrivning (från 1958) enligt FMIS:
Röse, ovalt, 7x6 m (Ö38cN-V38cS) och intill 0,4 m h av 0,2-0,3
m st stenar. Röset är högst i kantpartierna. Urplockat i mitten
på ett område 4x2 m st och intill 0,4 m dj. I mitten en större
sten 0,7x0,5 m och 0,2 m h. Övertorvat och överrisat utom de
högsta kantpartierna. Bevuxet med 2 granar, 1 tall och 3
björktelningar.

Fornlämning

Ca 5 m VNV om röset är ett jordfast stenblock å vars S kant en
del mindre 0,2-0,4 m st stenar upplagts.

Granskning 2017-05-11 (GF) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stensättning, närmast oval, 6,5x6 m (NNO-SSV)
och 0,4 m hög. Röseliknande. Fyllning av 0,2-0,3 m stora
stenar – några är större. Skålformigt mittparti, 3,5x2 m (NNOSSV) och 0,3 m djupt. Möjligen är stensättningen urplockad,
men alternativt är den byggd av stenar så att mittpartiet
gjordes skålformigt. Omgiven av högstubbar.
3 m NV om stensättningen är en oregelbunden stensamling 23 m i diameter och 0,3 m hög med helt övermossade stenar, i
NNV lagda mot ett block, 2 m stort och 1,5 m högt.
Antikvarisk kommentar: Den oregelbundna stensamlingen
bör undersökas vid behov som del i stensättningens
fornlämningsområde. Kan vara en forntida grav eller annan
anläggning, alternativt sekundärt upplagda stenar.
Terräng: Krönparti av låg moränrygg (NV-SO). Skogsmark
(barrskog).

Foto mot N: Gerhard Flink 2017.
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RAÄ
Lövånger 13:1

Gravfält

Tidigare beskrivning (1958) enligt FMIS:
Gravfält, 55 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5
fornlämningar.
Dessa utgöras av rösen 5-11 m i diam och 0,4-1,4 m h av i
allmänhet 0,2-0,4 m st stenar.
2 rösen 5-7 m i diam har synliga hällkistor. En i det västligaste
röset är 2x0,5 m (N-S) och ligger i mittengrop. Den består av
gavelhällar samt 4 stenar i vardera sidan, 0,4-0,6 m l och 0,40,5 m h. Den andra hällkistan är 2,8 x 0,7 m st (ÖNÖ-VSV).
Dess N sida utgöres av ett stenblock 3x2 m st. 2 sidohällar i S
sidan synliga 0,7 m l och intill 0,5 m h. Kistan igenplockat med
sten. N och NV om stenblocket ett par flata hällar 1-1,1 m l,
0,5-0,7 m br och 0,1-0,2 m tj.
Förutom mittgropen i det förstnämnda hällkisteröset har det
största röset en urplockning 5 m diam och intill 0,4 m dj i
mittenpartiet. Det ÖNÖ röset är vidare omplockat i ytan.

Granskning 2017-05-09 (GF):
Skadestatus: Välbevarat
Undersökningsstatus: Delundersökt av Gustaf Hallström
30.9.41.
Beskrivning: Gravfält, 65x20 m (ONO-VSV), bestående av 7
fornlämningar. Dessa utgörs av 2 rösen och 5 runda
stensättningar.
Rösena är 8 och 11 m i diameter och 0,4 respektive 1 m höga.
Stenarna är 0,2-0,6 m stora. Det större röset urplockat 5 m i
diameter och 0,9 m djupt. Det mindre röset är omplockat.
Stensättningarna är 4-7 m i diameter och 0,1-0,4 m höga.
Fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar. Omplockade. 2 runda
stensättningar har kista av hällar, en i den västligaste
stensättningen är 2x0,5 m (N-S) och ligger i mittgrop. Den har
gavelhällar samt i vardera sidan 4 stenar, 0,4-0,6 m långa och
0,4-0,5 m höga. Den andra kistan är 2,8x0,7 m (ONO-VSV).
Dess norra sida är ett stenblock, 3 m stort, 2 sidohällar i södra
sidan synliga 0,7 m långa och intill 0,5 m höga. Kistan
igenplockad med stenar.
Gravfältet begränsas i S av stensamling, 10 m lång (Ö-V),
bestående av 0,5-1 m långa stenar. Möjlig gravhägnad.
Genom föremålsfynd vid delundersökning av Gustaf Hallström
år 1941 daterad till yngre bronsålder.
Antikvarisk kommentar: I huvudsak välbevarat gravfält trots
omplockningar.
Fyndmaterial: Sabelformad bronsnål ur den 2,5 m långa
stenkistan, SHM invnr 23176. Kolbitar.
Terräng: Krön av mindre moränrygg (NO-SV) i flack
moränmark mellan våtmarker. Skogsmark (tallplantering).
Skadebeskrivning: Samtliga fornlämningar förefaller
omplockade sedan länge, men gravfältet är välbevarat.
Referens: Gustaf Hallström nr 104:3 i Holm 1949: Lövånger.
En sockenbeskrivning s 48 ff.
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Fornlämning

Foto mot SSV: Gerhard Flink 2017.

RAÄ
Lövånger 14:1

Röse

Tidigare beskrivning (från 1958) enligt FMIS:
Röse, ca 17 m diam och ca 1,3 m h, av i allmänhet 0,2-0,4 m
st stenar. I mitten urplockat på ett område 6x6 m st och intill
1,3 m dj område. Sten utkastad SSV om röset. Övermossat
och överrisat i kanten och i mittpartiet. Beväxt med ett 10-tal
granar och några björkstubbar med uppväxande bestånd
runtom.

Granskning 2017-05-11 (NG, GF) och 2017-08-30
(LK):
Skadestatus: Välbevarat
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Ringröse, runt, ca 15 m i diameter och ca 1,7 m
högt, bestående av en byggd vall, 4 m bred, av i allmänhet
0,2-0,4 m stora stenar, och innanför vallen ett utrymme, 6 m i
diameter ner till ursprunglig markyta. Vallen sluttar regelbundet
utåt och är brantare inåt med tendens till kallmurning. I S/SSV
har vallen en svacka, 3 m bred och 0,4 m djup, med några
stenar utrasade. I V/VNV har vallen en annan svacka, 2 m
bred och 0,2 m djup.
Antikvarisk kommentar: Röset har tidigare uppfattats som
urplockat, vilket i så fall gjorts med stor omsorg så att skador
inte uppstått på vallen runt om det centrala utrymmet. Det
förefaller osannolikt att en urplockning kunnat göras så
regelbunden. Mer sannolikt är att röset byggts som ett
ringröse, vilket är en mycket ovanlig rösetyp i landet.
Terräng: Svagt VSV-sluttande moränmark. Skogsmark
(barrskog).
Vegetation: Enstaka granar och björkar, mycket övermossade
stenar.
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Fornlämning

Foto mot V: Niklas Groop 2017.

Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.

RAÄ
Lövånger 467:1
Internt arbetsID:
NG2017:10

Kemisk industri

Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS:
Tjärdal, 9x6 m N-S bestående av en grop 3-4 m i diam och 0,3
m dj omgiven av en vall, 2-3 m br och intill 0,6 m h. Öppning i
S.

Granskning 2017-05-12 (NG) och 2017-09-01 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Tjärdal, 10x8 m (NNO-SSV), bestående av en
grop, 3 m i diameter och 0,2 m djup, omgiven av en vall, 1-3 m
bred och intill 1 m hög, med i SSV en öppning, 1 m bred, och
framför öppningen en tjärtunnegrop, ca 1 m i diameter och 0,2
m djup. Omgiven av högstubbar.
Framför tjärdalen en informationsskylt med texten: Tjärdalen.
Plats för bränning av trätjära på 1800-tal.
Orientering: 1 m NNO om väg.
Terräng: S-sluttande moränmark. Skogsmark.
Vegetation: Talrika smågranar i nedre delen.

Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

RAÄ
Lövånger 513:1

Fäbod

Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS:
Fäbodlämning, 100x50 m bestående av 4 husgrunder, 5
källargropar, röjningsrösen och 1 jordkällare.
Samtliga husgrunder har spismur. Jordkällaren har grävts i en
gammal tjärdal, vilket framgår av kol och eldsprängd sten.
Mot SV gränsar fäbodvallen till igenväxande åkermark som
tillhört torpet Ersnäs (Raä 507

Granskning 2017-05-11 (GF) och 2017-09-017 (LK):
Skadestatus: Skadad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Område med bebyggelselämningar efter torp,
fäbod eller liknande, ca 100x80 m (NV-SO), bestående av ca 7
husgrunder, 1 källargrund, 2 gropar och ett 10-tal
röjningsrösen. På laga skifteskartan över Bissjön redovisas två
byggnader på denna plats intill ängsmarker i SV. Ingen
upplysning på kartan om fäbod, som enligt kartan ligger längre
norrut, vid Stavvattnet.
Husgrunderna är 4x3 till 6x4 m stora. 3 har stenfot, 0,5-1 m
bred och 0,1-0,3 m hög. 5 har spisröse, 1,5-3 m i diameter och
0,2-0,6 m höga. 2 utan spisröse har i mitten en rektangulär
grop, 3x1,5 m och 0,2 m djup. En husgrund, med spisröse, har
en rundad grop, 3 m i diameter och 0,5 m djup. Två av
husgrunderna är svårbedömda och kan vara andra
lämningstyper. Två är sönderplöjda sommaren 2017 vid
markberedning efter avverkning.
Källargrunden, längst i V, är 12x7 m NNO-SSV). Den består av
ett utrymme, 3x3 m (NNO-SSV) och 0,5 m djupt med lodräta
insidor och närmast rektangulärt bottenplan, ca 3x2,5 m (NVSO). Källarutrymmet är omgivet av en vall, 1,5-2,5 m bred och
intill 0,8 m hög, med i SV en öppning, 1 m bred. Framför
öppningen en ingång, 2x1 m (NNO-SSV) och 0,3 m djup.
Omgiven av högstubbar. Kol i vallen och uppbyggnaden gör att
källargrunden kan ha varit en tjärdal, som byggts om till
källargrop.
Groparna är 0,8-1,5 m i diameter och 0,4-0,8 m djupa. En är
anlagt i ett odlingsröse, 3 m i diameter och 0,5 m högt av
övermossade stenar. Den andra har i S en övermossad vall, 2
m bred och 0,2 m hög, med en tegelsten i ytan.
Röjningsrösena är 1-3 m i diameter och 0,1-1 m höga av 0,20,8 m stora stenar.
Markberedning i NV gör att ytterligare lämningar kan ha funnits
som nu är förstörda och svåra att identifiera.
Antikvarisk kommentar: Fäbodplats enligt inventeringen1992
(granskning 1995), vilket inte redovisas på laga skifteskartan
över Bissjön. En äldre fäbod här kan ha övergått till att vara
torp. Antalet husgrunder indikerar att det har varit en fäbod på
platsen.
Orientering: Omedelbart SV om skogstraktorväg.
Terräng: Svagt SO- och SV-sluttande moränmark mot dikad
våtmark i SV. Skogsmark (granskog, hygge i NV).
Skadebeskrivning: Huvuddelen av området välbevarat, men i
NV finns skador efter avverkning.
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR179. Laga skifte 1853.
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Fornlämning

Välbevarad husgrund. Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.

Sönderplöjd husgrund med spisröse och tegel. Foto mot OSO:
Lennart Klang 2017.
RAÄ
Lövånger 572

Fäbod

Tidigare beskrivning (från 2012) enligt FMIS:
Fäbod 100 x 65 m (NNV-SSÖ) bestående av 5 husgrunder
samt en öppen gräsbeväxt yta. Husgrunderna är 6 - 9 x 5 - 6
m i varierande riktningar och 0,1 - 0,3 m höga av natursten. I
två av husgrunderna finns spismursrösen 1,1 - 3 x 1,1 - 2 m
stora och 0,4 - 0,5 m höga.

Granskning 2017-05-24 (GF) 2017-09-01 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Område med lämningar efter fäbod, ca 100x65
m (NNV-SSO), bestående av fem husgrunder, varav två med
spisrösen.
Husgrunderna med spisrösen är ca 7x5 m stora, varav den
ena har tvårummig källargrop. Den med källargrop har rikligt
med tegel i ett spisröse, 2 m i diameter och 0,5 m högt, och en
informationsskylt Robert Jonssons Fäbod-stuga. Den andra
har ett kvadratiskt spisröse, 1x1 m (NO-SV) och 0,5 m högt,
med i mitten en sekundärt upprest häll, 0,6 m hög, 0,4 m bred
(N-S) och 0,1 m tjock. Intill står en högstubbe.
På laga skifteskartan över Hökmark redovisas inägomark men
inga byggnader på denna plats.
Terräng: Svag NO-sluttning av moränmark. Glänta i
skogsmark.
Namn: Lötfäbodarna enligt ekonomiska kartan.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192. Laga skifte
1871.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset J133-22L2b60.
Ekonomiska kartan 1958.
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Fornlämning

Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.
RAÄ
Lövånger 578

Fäbod

Tidigare beskrivning (från 1995) enligt FMIS:
Fäbod 150 x 90 m (NV-SÖ) bestående av 7 husgrunder, 4
brunnar och en avfallshög.
Husgrunderna är 3 - 7 x 4 - 13 m med varierande riktningar
och av varierande typ.
Brunnarna är 1,5 - 2,5 m i diameter, 0,2 - 0,5 m djupa och
ligger dels i N delen samt längst i SV.
Avfallshögen är 4 x 2 m (N-S) och 0,2 m hög. Inom området
finns en trasig järnkittel samt en bänk av äldre modell.

Granskning 2017-05-12 (GF) och 2017-09-01 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Område med lämningar efter fäbod, ca 60 m i
diameter, bestående av ca 10-15 husgrunder och fyra gropar
som varit brunnar eller källargropar.
Flertalet husgrunder har sprisröse, 1-2 m i sida och 0,1-0,5 m
höga, kallmurade. Några har en informationsskylt med namn
på den som hade fäbodstugan (t.ex. Wallstedt, Pettersson).
På laga skifteskartan redovisas tre byggander på denna plats,
med namnet Gärde bys fäbodplatser.
Antikvarisk kommentar: Omedelbart NV om området med
fäbodlämningar är marken uppdelad i ca fem 40-60 m långa
(Ö-V) och 10-20 m breda ytor som begränsas av grunda diken,
och mot bäck i SV av terrasskanter, intill 0,5 m höga (Gärde
fäbodgärde enligt laga skifteskartan). Detta område har varit
åkermark, troligen även ängsmark (med eller utan samband
med fäboden). Marken närmast SO om fäbodplatsen
redovisas på laga skifteskartan som skogsmark, bete.
Terräng: Svagt V-sluttande grusig moränmark mot bäck i SV.
Skogsmark (granskog med inslag av tallar).
Namn: Bränntjälns fäbodar tillhörande Gärde (enligt uppsatt
informationsskylt). Gärdefäbodarna enligt ekonomiska kartan.
Referenser kartor:
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-LÖR-192. Laga skifte
1871.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Paradiset J133-22L2b60.
Ekonomiska kartan 1958.

Bilaga 3 sid 7

Fornlämning

Foto mot N: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S1

Hägnad

Granskning 2017-05-15 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:21

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stenmur, ca 30 m lång (NV-SO), 1 m bred och
intill 0,8 m hög av 0,2-1 m stora stenar, mestadels natursten.
Gräns mellan tidigare inägomark i SV och utmark/skog i NO.
Orientering: 8 m NO om åkermark.
Terräng: Svag moränsluttning. Skogsmark (barrskog).

Foto mot V: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S2
Internt arbetsID:
NG2017:22

Röjningsröse

Granskning 2017-05-15 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Röjningsröse, 2x1 m (NV-SO) och 0,4 m högt
av intill 0,8 m stora stenar i kanten och i övrigt mindre stenar,
helt övermossade.
Orientering: 23 m NO om åkermark.
Terräng: Svag SV-sluttning av moränmark. Skogsmark
(barrskog).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot S: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S3

Hägnad

Granskning 2017-05-15 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:20

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stenmur, ca 140 m lång (NV-SO), 2 m bred och
intill 1 m hög av 0,2-1 m stora stenar, mestadels naturstenar,
kallmurade. Ansluter i NV till område med röjningsten och
avslutas i SO i moränmark.
Orientering: I ägogräns.
Terräng: Svag moränsluttning. Skogsmark (barrskog).

Foto mot NO: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S4
Internt arbetsID:
GF2017:6

Husgrund,
historisk tid

Granskning 2017-05-13 (GF) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Husgrund, oklar begränsning inom ca 10x9 m
(NNV-SSO), bestående av två rum, 6x6 m (NNV-SSO)
respektive 3x3 m (NNV-SSO) med mellanliggande spisröse, 12 m i diameter och 0,5 m högt av 0,3-0,5 m stora stenar
(övermossade). Det större rummet har i mitten en källargrop,
4x1 m (NNV-SSO) och 0,3 m djup. Bägge rummen har helt
eller delvis stenfot, 1-2 m bred och 0,1-0,4 m hög
(övermossade eller gräsbeväxta) av 0,2-0,4 m stora stenar,
delvis i kallmur. Spisröset, i huvudsak utanför och SO om det
större rummet, ligger i kanten och V/VNV om det mindre
rummet.
Möjligen skogshuggarkoja, men annan funktion kan inte
uteslutas.
20 m SSV om husgrunden är en trolig brunnsgrop 1 m i
diameter och 0,5 m djup.
Antikvarisk kommentar: Den oklara begränsningen beror på
risbelamring och vindfällen.
Terräng: Krön av flack moränplatå (NNV-SSO). Skogsmark
(tallskog).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot OSO: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S5

Gränsmärke

Granskning 2017-05-11 (NG):

Anmäls ej till FMIS

Skadestatus: Undersökningsstatus: -

Internt arbetsID:
NG2017:4

Beskrivning: Gränssten, 0,4 m hög, 0,6 m lång och 0,2 m
tjock. I fundament, 1 m i diameter och 0,2 m högt, av 0,1-0,3 m
stora stenar. Visaresten i befintlig gräns.
Terräng: SV-sluttande moränbacke. Skogsmark (barrskog).

Foto mot S: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S6
Internt arbetsID:
NG2017:5

Gränsmärke

Granskning 2017-05-11 (NG) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Undersökningsstatus: Beskrivning: Gränssten, 0,4 m hög, 0,3 m lång (NV-SO) och
0,25 m tjock. I rundad fundament, 0,8 m i diameter och 0,2 m
högt, av ett markfast block och 0,1-0,2 m stora stenar.
Visaresten i befintlig gräns.
Terräng: SV-sluttande moränbacke. Skogsmark (barrskog).
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Anmäls ej till FMIS

Foto mot NV: Niklas Groop 2017.
Obj.nr:
S7

Stensättning

Granskning 2017-05-11 (NG, GF) och 2017-08-30
(LK):

Fornlämning

Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:3

Beskrivning: Stensättning, rund, 3,5 m i diameter och 0,4 m
hög. Fyllning av 0,2-0,5 m stora delvis övermossade stenar
intill två jordfasta block, ca 1 m stora. I mitten en grop, 1 m i
diameter och 0,1 m djup.
Terräng: Svag SV-sluttning av moränmark nära låg krönplatå.
Skogsmark (barrskog).

Foto mot NO: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S8
Internt arbetsID:
GF2017:1

Brott/täkt

Granskning 2017-05-09 (GF):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Grop, 3 m i diameter och 1 m djup. I kanten är
enstaka skarpkantade block 1-1,5 m stora med borr/kilspår
efter stentäkt.
Terräng: Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (tallplantering).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot Ö: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S9

Stensättning?

Granskning 2017-08-30 (LK):

Bevakningsobjekt

Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
GF2017:8

Beskrivning: Stensättning eller röjningsröse, rund, 4 m i
diameter och 0,3 m hög. Fyllning av till stor del övermossade
0,2-0,4 m stora stenar jämte i kanten intill 1 m stora stenar
(troligen jordfasta block).
Antikvarisk kommentar: Tämligen regelbunden form,
stenmaterialet (inga sprängstenar) och läget (i
bronsålderssmiljö med gravar) gör att detta kan vara en
bronsåldersgrav, men närheten till tidigare åker som stenröjts
försvårar bedömningen och gör att röjningsröse inte kan
uteslutas. Bör provundersökas i steg 2, eller om exploatering
inte berör objektet, införas i FMIS som bevakningsobjekt.
Orientering: 3 m ONO om tidigare åker.
Terräng: Svag SV-sluttning av moränmark. Skogsmark.

Foto mot SV: Lennart Klang 2017.
Obj.nr:
S10
Internt arbetsID:
NG2017:12

Röjningsröse?

Granskning 2017-05-13 (NG) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Röjningsröse (eller grav?), 3 m i diameter och
0,5 m högt av 0,1-0,2 m stora stenar.
Antikvarisk kommentar: Kan vara resultat av intilliggande
brukningsväg, men läget i bronsåldersmiljö gör att
provundersökning i ett utredningssteg 2 bör övervägas vid
exploatering.
Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (barrskog).
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Bevakningsobjekt

Foto mot NV: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S11

Röjningsröse (eller
röse?)

Granskning 2017-05-11 (NG, GF) och 2017-08-30
(LK):

Bevakningsobjekt

Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:1

Beskrivning: Röjningsröse (eller grav?), oregelbundet, 2-3 m i
diameter och 0,4 m högt av 0,2-0,6 m stora delvis
övermossade stenar.
Antikvarisk kommentar: Ojämn form, volym, ojämnt
stenmaterial och närhet till åker som stenröjts gör att
bedömningen röjningsröse är troligast, men läget i
fornlämningsområdet till ringröset RAÄ Lövånger 14:1 gör att
förundersökning vid exploatering bör beröra detta objekt,
alternativt bör provundersökning i ett utredningssteg 2
övervägas.
Orientering: Ca 30 m S/SSV om röset RAÄ Lövånger 14:1
och ca 10 m NO om tidigare åker.
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (tallskog).

Foto mot SSV: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S12
Internt arbetsID:
NG2017:24

Stensättning

Granskning 2017-05-15 (NG, GF) och 2017-08-30
(LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stensättning, oval, 7x5 m (VNV-OSO) och 0,3 m
hög. Fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. I mitten en grop, 3x2 m
(VNV-OSO) och 0,3 m djup.
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Fornlämning

Terräng: Svagt SSV-sluttande stenig moränmark. Skogsmark
(gallrad barrskog).

Foto mot N: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S13

Fornlämningsliknande bildning

Internt arbetsID:
GF2017:2

Granskning 2017-05-09 (GF) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Ej kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Fornlämningsliknande naturbildning, rund, 18 m
i diameter och 1,7 m hög. I ytan moränavlagringar med 0,3-0,4
m stora stenar och enstaka block, 1-1,3 m stora. Ställvis
enstaka stenar i kanten, 0,2-0,5 m höga av 0,4-1 m långa.
Antikvarisk kommentar: Naturbildningen belägen i samma
stråk som gravrösen (RAÄ Lövånger 13:1 och 14:1). Genom
den regelbundet runda formen kan denna naturbildning
eventuellt ha haft en forntida funktion i samband med de
närliggande gravrösena.
Terräng: Flackt krön i moränmark (stenig sand- och
grusmark), mellan våtmarker och sjö. Skogsmark (tallskog).

Foto mot Ö: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S14
Internt arbetsID:
LK2017:345

Boplatsgrop?

Granskning 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Boplatsgrop (eller naturbildning?), närmast oval,
2x1 m (Ö-V/ONO-VSV), och 0,4 m djup. Bottenplanet, i Ö, är
0,6x0,3 m (Ö-V). Vall kring kanten saknas eller är otydlig, i SSO störd av gammal rotvälta.
I omgivningarna förekommer ett stort antal diffusa gropar,
varav flera är gamla rotvältor och andra är mer svårbedömda.
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd grop, kan bedömas
ingå i fornlämningsområde med ringröset RAÄ Lövånger 14:1
och bör vid exploatering i så fall förundersökas tillsammans
med andra ytor kring ringröset och denna grop, alternativt
provundersökas i ett utredningssteg 2.
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Bevakningsobjekt

Förundersökning eller ett utredningssteg 2 bör omfatta ett
flertal gropar och markytor i anslutning till denna registrerade
grop och röset RAÄ Lövånger 14:1.
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (tallskog).

Foto mot S: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S15

Vägmärke

Granskning 2017-05-15 (GF) och 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
GF2017:14

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Postament, möjligen efter milstolpe, 1,5 m i
diameter och 0,4 m högt av 0,3-0,4 m stora stenar, delvis
kantiga. Enligt ortsbo har en milstolpe tagits från postamentet.
Vägen intill postamentet är enligt historiska kartor den gamla
landsvägen mellan Vebomark och Lövånger.
Antikvarisk kommentar: Postamentet saknar sådan
regelbunden karaktär som är vanlig för milstolpar. Det är oklart
om det har funnits regelrätta milstolpar utmed denna väg, men
någon form av vägmärke kan ha funnits.
Orientering: 2 m S om väg.
Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (tallplantering).
Referenser kartor:
1) Rikets allmänna kartverks arkiv: Lövånger J242-57-1.
Generalstabskartan 1917.
2) Rikets allmänna kartverks arkiv: Broträsk J133-22L0b60.
Ekonomiska kartan 1958.

Foto mot Ö: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S16

Kolningsanläggning

Granskning 2017-08-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
LK2017:346
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 8x5 m
(ONO-VSV) och 0,5 m hög. Skålformig yta, 4x2 m (ONO-VSV)
och 0,3 m djup. Omedelbart utanför kolbottnen är i NNV, ONO
och SSO en stybbränna eller stybbgropar, 1-2 m breda och
0,2-0,4 m djupa.
Terräng: Svagt NO-sluttande moränmark. Skogsmark
(tallskog).

Foto mot V/VSV: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S17

Övrigt

Granskning 2017-05-15 (NG, GF) och 2017-08-31
(LK):

Bevakningsobjekt

Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:23

Beskrivning: Stensamling, 1,5 m i diameter och 0,1 m hög av
0,1-0,2 m stora stenar och i kanten 0,35 m stora och 0,1 m
höga stenar.
Intill 2 m runt om stensamlingen är 6 jordfasta block 0,6-1 m
stora.
Antikvarisk kommentar: Vid provstick med sond
framkommer blekjord. Naturbildning mest troligt, men kan
bevakas som möjligen tillhörande närliggande
bronsålderslämningar (RAÄ Lövånger 12:1 och S18).
Terräng: Svag SV-sluttning av mindre moränrygg (NV-SO) ner
mot våtmark i SV. Skogsmark (barrskog).

Foto mot V: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S18
Internt arbetsID:
GF2017:3

Stensättning

Granskning 2017-05-11 (GF) och 2017-09-30 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stensättning, oval, 4x3 m (NV-SO) och lägre än
0,1 m hög. Konkav yta, 1,5 m i diameter, med övermossad
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Fornlämning

fyllning av 0,1-0,2 m stora stenar. Kantkedja, 0,1-0,2 m hög, av
0,2-0,4 m långa stenar.
Terräng: Södra kanten av flack moränrygg (NV-SO).
Skogsmark (tallskog).

Foto mot NV: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S19
Internt arbetsID:
GF2017:4

Kemisk industri

Granskning 2017-05-11 (GF) och 2017-09-017 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Tjärdal, 10x7 m (NNO-SSV), bestående av en
mot SSV svagt sluttande, flack, kolbemängd, skålformig yta, 4
m i diameter och 0,1 m djup, omgiven av en vall, 1-2 m bred
och intill 0,5 m hög, som tydligt i NNO utgörs av en rundad
kallmurad kant av 0,3-1 m långa stenar i ca 4 skift. Framför
vallen i SSV är en tjäruppsamlingsgrop 2x1 m (NNO-SSV) och
0,4 m djup. Risbelamrad.
Antikvarisk kommentar: Tjärdalens morfologi gör att den kan
ha byggts om till liggmila, ca 4x3 m. Den rundade kallmurade
uppbyggnaden gör det dock sannolikt att detta ursprungligen
var en tjärdal.
Orientering: Intill bebyggelselämningar i OSO.
Terräng: S-sluttning i moränmark. Skogsmark (kalhygge).

Foto mot NNO: Lennart Klang 2017.

Bilaga 3 sid 17

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Obj.nr:
S20

Gränsmärke

Granskning 2017-05-12 (NG):

Anmäls ej till FMIS

Skadestatus: Undersökningsstatus: -

Internt arbetsID:
NG2017:9

Beskrivning: Gränssten, 0,6 m hög, 0,4 m bred och 0,3 m
tjock. I rundad fundament, 1,5 m i diameter och 0,5 m högt, av
0,1-0,5 m stora stenar. Visaresten i befintlig gräns.
Terräng: S-sluttning av moränrygg. Skogsmark, gräns mellan
hygge och gles barrskog.

Foto mot NO: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S21
Internt arbetsID:
NG2017:70

Övrigt

Granskning 2017-08-20 (NG, EH) och 2018-09-01
(LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stensamling, 1 m i diameter och 0,4 m hög av
0,1-0,3 m stora stenar. Intill står en skylt med texten
Oxhällorna 80 m. Öv Hav.
Stensamlingen är anlagd på vad som kan antas vara högsta
punkten för en väg mellan Hökmark och Svarttjärn. Vägen
finns på Geometrisk avmätning från 1698. Där är hällen
benämnd Rå hällan eller Rö hällan. Dock ingen känd gräns.
Rastplats?
Terräng: Krönparti av hällmark. Skogsmark (avverkad) intill
väg.
Referens kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv: Lövångers
socken Hökmark nr 1-7. Geometrisk avmätning. 1698.

Foto mot N: Lennart Klang 2017.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Obj.nr:
S22

Kolningsanläggning

Internt arbetsID:
GF2017:32

Granskning 2017-05-24 (GF) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, 9 m i diameter och 0,7
m hög. Grop i ONO, 1.5 m i diameter och 0,3 m djup. Omges i
V-S-Ö av stybbränna, 2 m bred och 0,2 m djup. Intill 15 m
ONO och N om kolbottnen är ytliga täktgropar intill 10 m i
diameter och 0,4 m djupa.
7 m V om kolbottnen är en kolhög 3 m i diameter och 0,2 m
hög.
Orientering: 3 m VSV om stig/skogstraktorväg.
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog
med inslag av björk).

Foto mot N: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S23
Internt arbetsID:
LK2017:352

Husgrund,
historisk tid

Granskning 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Husgrund, 4x3 m (NNV-SSO), bestående av ett
utrymme, 2x1,5 m (NNV-SSO) som omges av en vall, 0,5-1 m
bred och 0,2 m hög. I utrymmet är en grop 1x0,7 m (NV-SO)
och 0,3 m djup. Vid provstick med sond framkommer kol i
gropen. I S spisröse, 1,5-2 m i diameter och 0,5 m högt, av
sand och kännbara stenar, helt överväxt med ris och mossa.
Antikvarisk kommentar: Kan tillsammans med gropen S24,
markens beteskaraktär av växtligheten möjligen bedömas som
fäbod, vilket dock saknar belägg i historiska kartor. Den
antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning följer
RAÄ:s rekommendationer för enstaka husgrunder från
historisk tid. Möjligen har detta varit en övernattningsstuga för
bönder i Daglösten i samband med användandet av den
närbelägna kvarnen.
Terräng: Krönparti av flack moränhöjd. Gles skogsmark med
bland annat enbuskar och gräsytor.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S24

Övrigt

Granskning 2017-08-20 (NG, EH) och 2017-08-31
(LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Delundersökt

Internt arbetsID:
NG2017:69

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Grop, 1,5x1 m (Ö-V) och 0,4 m djup. Vall kring
kanten, 1 m bred och intill 0,4 m hög, högst i N. På vallen en
myrstack.
För att bedöma gropens karaktär grävdes 2017-08-20 intill
0,3x0,3 m stora provgropar:
1) I mitten av gropen. Kraftigt kollager med kolbitar upp till 5
cm direkt under torven, därunder blekjord ca 15 cm.
2) I vallen. Inget kol och tunt blekjordslager. Löst grus.
3) Tre gropar strax utanför södra vallen. Blekjordslager och
inget kol.
Antikvarisk kommentar: Bör bedömas i relation till
husgrunden S23. Möjligen källargrop, som bedöms som
fornlämning, om en fäbod har funnits på platsen eller om
belägg finns för tillkomst före år 1850. Den antikvariska
bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning följer RAÄ:s
rekommendationer för enstaka husgrunder, historisk tid.
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark intill myr. Skogsmark
(barrskog).

Foto mot Ö: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S25
Internt arbetsID:
GF2017:27

Kvarn

Granskning 2017-06-09 (GF) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Lämningar efter kvarn, bestående av en
husgrund och en dammvall.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Husgrunden, i bäckfåran, är 3x3 m (N-S) av 0,5-1 m stora
stenar lagda i rad samt enstaka stockar.
Dammvallen, omedelbart N om husgrunden, är vinklad, 30 m
lång (NV-SO och NO-SV), 1-2 m bred och 0,1-1,5 m hög. Den
är byggd i kallmur av 0,2-1 m stora stenar i upp till 4-5 skift.
Övertorvad.
Antikvarisk kommentar: Sentida karaktär med bevarade
trästockar. Kvarnplats till byn Daglösten enligt laga skifteskarta
från 1870. Antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk
lämning följer RAÄ:s rekommendationer, men kan ändras till
Fornlämning om belägg finns om tillkomst före år 1850.
Terräng: Bäckravin mellan små höjder. Skogsmark
(granskog).
Referens kartor: Lantmäterimyndigheternas arkiv. 24-LÖR186. Laga skifte 1870.

Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S26
Internt arbetsID:
NG2017:64

Boplatsgrop?

Granskning 2017-06-09, 2017-08-20 (NG) och 201708-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Delundersökt
Beskrivning: Grop, oregelbunden, 1,5 m i diameter och 0,3 m
djup. Bottenplanet är 1x0,3 m (NV-SO). I Ö-S-V vall kring
kanten, 1,5-2 m bred och intill 0,4 m hög, med ojämn yta.
För att bedöma gropens karaktär grävdes 2017-08-20 intill
0,3x0,3 m stora provgropar:
1) I mitten av gropen. Något blekjord och lätt sotblandad sand
ner till ett djup av ca 0,35 m. En handfull runda stenar
framkom, intill 0,1 m stora.
2) I vallens södra del. Runda stenar. Inget kol och tunt
blekjordslager.
3) Utanför gropens norra del. Blekjord och inga skärvstenar.
Antikvarisk kommentar: Oklar karaktär, i första hand sentida
morfologi som kan sägas bekräftas vid sondning, dock ger inte
sondningen entydigt besked. Möjligt läge topografiskt och
jordartsmässigt ca 70 m över havet för stenålderslämningar
inom ca 40 m i diameter. Bör undersökas närmare i en
eventuell steg 2-utredning.
Terräng: Svagt S-sluttande sandig moränmark, våtmark i
söder. Skogsmark (barrskog).
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Bevakningsobjekt

Foto mot Ö: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S27

Se Bureå socken

Obj.nr:
S28

Övrigt

Granskning 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
LK2017:353

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Område med gropar, oklar begränsning inom
samfällighet, 75x40 m (NNO-SSV). I samfällighetens södra del
är ett 20-tal gropar i regel kvadratiska eller rektangulära, 1x1
till 4x1 m och 0,2-0,6 m djupa (i regel ner till vattenyta).
Groparna har raka kanter med lodräta sidor, i vissa fall med
smärre inrasningar.
Sentida karaktär, bör ha med hamprötning att göra.
Terräng: Låglänt torvmark. Granskog med inslag av björkar.
Namn: Hampsynket.

Foto mot NO: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S29

Kemisk industri

Granskning 2017-05-24 (GF) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Skadad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Internt arbetsID:
GF2017:12

Beskrivning: Tjärdal, 14 m i diameter, bestående av en grop,
7 m i diameter och 0,5 m djup, omgiven av en vall, 2-4 m bred
och intill 1,5 m hög. Spår av träkonstruktion i gropens västra
del med nedfallet material, bland annat en stötta? I V skadad
av täkt.
Terräng: V-sluttning av moränmark. Skogsmark (blandskog)
intill åkermark.
Skadebeskrivning: Täkt i V har vidgat rännan genom vallen
och påverkat tjärtunnegropen framför.

Foto mot V: Gerhard Flink 2017.

Obj.nr:
S30

Husgrund,
historisk tid

Internt arbetsID:
NG2017:43

Granskning 2017-05-25 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Lämningar efter jordkällare, 5x4 m (V/VNVÖ/OSO), bestående av ett utrymme, 3x2,5 m (O-V) och 0,5 m
djupt, omgivet av en vall, 1-2 m bred och 0,1-0,3 m hög, med i
V en öppning, 1 m bred.
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.

Obj.nr:
S31
Internt arbetsID:
NG2017:55

Brott/täkt

Granskning 2017-05-28 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stenbrott, ca 12x6 m (NNO-SSV), bestående av
slagna berghällar med intill 1 m lodräta sidor och naturliga
sprickbildningar samt enstaka kvarliggande stenar intill 1 m
stora med 0,3 m långa kilmärken.
Terräng: S-sluttande hällmark. Skogsmark (gles barrskog).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot S: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S32

Övrigt

Granskning 2017-05-28 (NG) och 2017-08-31 (LK):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:53

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stensamling, 1 m i diameter och 0,2 m högt, av
0,3-0,4 m stora stenar. 0,5 m Ö om stensamlingen är en sten 1
m lång, 0,5 m bred och 0,2 m tjock. Oklar karaktär,
svårbedömd funktion. Möjligen gränsmärke, fundament till
hägnad eller liknande.
Ca 30 m SSO om stensamlingen är ett 10-tal stenar upplagda
och utspridda på berghäll.
Terräng: Berghäll i N-sluttande häll- och moränmark, intill
myrmark. Skogsmark (gles barrskog).

Foto mot NV: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S33
Internt arbetsID:
NG2017:50

Brott/täkt

Granskning 2017-05-25 (NG):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stenbrott, ca 10 m i diameter, bestående av sex
block, 0,5-2 m stora, med 0,1 m långa borrhål.
Terräng: Hällmark. Skogsmark (gles barrskog).
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Foto mot S: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S34

Brott/täkt

Granskning 2017-05-25 (NG):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:52

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stenbrott, bestående av 3 block, 1-1,5 m stora,
med 0,1 m långa borrhål.
Terräng: Svagt SO-sluttande hällmark. Skogsmark (gles
barrskog).

Foto mot NV: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S35
Internt arbetsID:
NG2017:51

Brott/täkt

Granskning 2017-05-25 (NG):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stenbrott, bestående av 4 block, 0,5-1,5 m
stora, med 0,1 m långa borrhål.
Terräng: Hällmark. Skogsmark (gles barrskog).

Foto mot SO: Niklas Groop 2017.
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Obj.nr:
S36

Brott/täkt

Granskning 2017-05-25 (NG):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt

Internt arbetsID:
NG2017:49

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning: Stenbrott, bestående av två block, 1,5-2 m
stora, med 0,1 m långa borrhål.
Terräng: Ö-sluttande hällmark. Skogsmark (gles barrskog).

Foto mot NO: Niklas Groop 2017.

Obj.nr:
S37
Internt arbetsID:
NG2017:48

Brott/täkt

Granskning 2017-05-25 (NG):
Skadestatus: Välbevarad
Undersökningsstatus: Ej undersökt
Beskrivning: Stenbrott, 20x10 m (Ö-V), bestående av fem
block, 1-4 m stora, samt enstaka mindre stenar. Blocken och
flera stenar har borrhål, 0,1-0,25 m långa.
Terräng: Krönläge på hällmark. Skogsmark (gles barrskog).

Foto mot S: Niklas Groop 2017.
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Övrig
kulturhistorisk
lämning

Tabell VI. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Lövånger
socken

ID-nr

Lämningstyp
2017

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2017

Internt arbetsID:
GF2017:28

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-06-15 (GF) och 2017-09-15 (LK):

Påtagligt förhöjd
risk

Utredningsområde. Möjligt läge topografiskt och
jordartsmässigt för en boplats inom ca 60x30 m (Ö-V), ca 50 m
över havet, bestående av svagt S-sluttande sandig mark
mellan stenig, liten moränrygg i N och V, stenig moränmark i Ö
och myrmark/tidigare havsvik i S. Inga fynd eller andra
iakttagelser vid okulär besiktning i relativt jämn mark utan
markskador som rotvältor och markberedningsspår att
granska.
Terräng: S-sluttande sandig moränmark. Skogsmark
(barrskog).

Foto mot NO: Lennart Klang 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:2

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-11 (NG, GF) och 2017-08-30
(LK):
Utredningsområde. Bra läge topografiskt ca 180x70 m (NVSO), med moränmark i N och O samt våtmark i S och V. I
omgivande moränmark ett tiotal stensättningar och rösen från
bronsålder, bland annat gravfält Lövånger 13:1 och röse
Lövånger 14:1. Inga fynd vid okulär besiktning i bland annat
dikesskärning mot skog.
Terräng: Sandig svag VSV-sluttning mot våtmark. Skogsmark
(tidigare åker).
Vegetation: Ny granplantering.

Foto mot VNV: Niklas Groop 2017.
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Påtagligt förhöjd
risk

Internt arbetsID:
NG2017:44

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-27 (NG), 2017-07-08 (EH, NG)
och 2017-09-15 (LK):

Låg risk

Utredningsområde. Ö-sluttande stenig moränmark ca 95 m
över havet med inslag av grus och sand. Inga fynd vid okulär
besiktning i bland annat igenväxande markberedning.
För att bedöma områdets karaktär grävdes ca 15 intill 0,3x0,3
m stora provgropar, som sållades. Inga fynd och inga
indikationer på boplats framkom, förutom en sten, 5 cm stor,
som skulle kunna vara skörbränd men mer troligt är rutten av
andra orsaker.
Terräng: Grusig avsats på Ö-sluttande moränmark.
Skogsmark (hygge).

Foto mot NV: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:46

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-27 (NG), 2017-07-08 (EH, NG)
och 2017-09-15 (LK):

Låg risk

Utredningsområde. Sandig flack mark, ca 100x40 m (N-S) ca
105 m över havet, med flack myr i Ö. Inga fynd vid okulär
besiktning i bland annat igenväxande markberedning.
För att bedöma områdets karaktär kompletterades
okulärbesiktningen i markberedningsspår med ca 15 intill
0,3x0,3 m stora provgropar, som sållades. Inga fynd och inga
indikationer på boplats framkom.
Terräng: Sandig/grusig avsats på Ö-sluttande moränmark
med våtmark i N-SO. Skogsmark (hygge).

Foto mot N: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:47

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-27 (NG), 2017-07-08 (EH, NG)
och 2017-09-15 (LK):
Utredningsområde. Tuvig svagt SO-sluttande moränmark
med inslag av grus och sand inom ca 50x50 m ca 105 m över
havet. Inga fynd vid okulär besiktning i bland annat
igenväxande markberedning.
För att bedöma områdets karaktär kompletterades
okulärbesiktningen i markberedningsspår med ca 10 intill
0,3x0,3 m stora provgropar, som sållades. Inga fynd och inga
indikationer på boplats framkom.
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Låg risk

Terräng: Sandig/grusig svagt markerad avsats på SOsluttande moränmark, med inslag av sumpiga stråk.
Skogsmark (hygge, tallplantering).

Foto mot Ö: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:54

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-28 (NG) och 2017-08-31 (LK):

Förhöjd risk

Utredningsområde. Jordartsmässigt möjligt läge för en
mesolitisk boplats inom ca 50 m i diameter ca 80 m över
havet, dock inte påtagligt topografiskt bra läge. Inga fynd vid
okulär besiktning i bland annat rotvältor.
Terräng: Sandig svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark
(barrskog).

Foto mot S: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:56

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-05-28 (NG) och 2017-09-15 (LK):
Utredningsområde. Moränsluttning mot V med inslag av grus
och sand inom ca 150x30 m (NNO-SSV) ca 85 m över havet.
Inga fynd vid okulär besiktning i bland annat rotvälta och ett
fåtal skärningar.
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogs- och gårdsmark.

Foto mot S: Niklas Groop 2017.
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Förhöjd risk

Internt arbetsID:
NG2017:58

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-06-05 (NG) och 2017-09-15 (LK):

Förhöjd risk

Utredningsområde. Flack höjdplatå med inslag av sand och
grus inom svagt markerad S-sluttande avsats, ca 50x30 m
(NV-SO), ca 55 m över havet. Inga fynd vid okulär besiktning i
bland annat markberedningsskador. Skydd i topografin
saknas, varför platsen bedöms mycket utsatt för väder och
vind i den forntida skärgården.
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge
och tallplantering).

Foto mot SV: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:60

Utredningsområde
(härdläge?)

Granskning 2017-06-07 (NG) och 2017-09-15 (LK):

Låg risk

Utredningsområde. Bra topografiskt läge för samiskt viste
(härdar) på liten, låg moränrygg, ca 50x10 m (N-S) intill tjärn.
Inga lämningar påträffades vid granskning av marken.
Terräng: Låg, flack moränrygg (N-S) vid våtmark med tjärn i V.
Skogsmark (hygge).

Foto mot Ö: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:61

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-06-07 (NG), 2017-07-08 (EH, NG)
och 2017-09-15 (LK):
Utredningsområde. Svag moränsluttning med mindre inslag
av sand och grus inom ca 10x5 m (NO-SV), ca 80 m över
havet.
För att bedöma områdets karaktär kompletterades
okulärbesiktningen med 6 intill 0,3x0,3 m stora provgropar,
som sållades. Inga fynd och inga indikationer på boplats
framkom.
Terräng: Svagt N-sluttande grusig moränmark. Skogsmark
(barrskog).
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Låg risk

Foto mot SV: Niklas Groop 2017.

Internt arbetsID:
NG2017:62

Utredningsområde
(boplatsläge?)

Granskning 2017-06-07 (NG), 2017-08-20 (EH, NG)
och 2017-09-15 (LK):
Utredningsområde. Bra läge topografiskt för
stenåldersboplats inom ca 15 m i diameter, ca 70 m över
havet, i svagt S-sluttande delvis sandig mark mellan stenig
moränmark i N och sank mark i S, och mellan berghällar i Ö
och V.
För att bedöma områdets karaktär kompletterades
okulärbesiktningen med 15 intill 0,3x0,3 m stora provgropar,
som sållades. Inga fynd och inga indikationer på boplats
framkom. Dock svårgrävt av den frodiga björkslyn.
Terräng: Svagt S-sluttande sandig moränmark, våtmark i
söder och skyddande hällar i Ö och V. Skogsmark (hygge med
björksly).

Foto mot S: Lennart Klang 2017.
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Förhöjd risk

Figur VII. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i södra delen av Lövångers
socken, Skellefteå kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg
Nilsson 2018.
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Figur VIII. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i mellersta delen av Lövångers
socken, Skellefteå kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg
Nilsson 2018.
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Figur IX. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i norra delen av Lövångers
socken, Skellefteå kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg
Nilsson 2018.
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