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Bilaga 1. Redovisning av registrerade fornminnen och 

områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bygdeå 

socken, Robertsfors kommun, 2018. 
 

Tabell I har även med fornminnen som registrerades 2017 inom eller i mycket nära 

anslutning till 2018 års tilläggsområden. 

 

Tabell I. Registrerade fornminnen i Bygdeå socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2017/2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2017/2018 

 
RAÄ Bygdeå 
228:1 

 
Kemisk industri 

 
Tidigare beskrivning (från 1989) enligt FMIS: Tjärdal, rund, 
4 m i diam. Bestående av en grop, 1,5 m i diameter, 0,3 m dj, 
omgiven av en vall. 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. 
Avtappningsränna i VNV 2 m l (VNV-OSO) 0,5 m br och 0,3 m 
dj. Beväxt med 1 gran och 1 gammal stubbe. 
 

Granskning 2017-05-10 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 4 m i diameter, i VNV bestående 
av avtappningsränna, 1,5 m lång (VNV-OSO), 0,7 m bred och 
0,1 m djup och en grop, ca 1 m i diameter och 0,3 m djup för 
tjärtunna. Avtappningsrännan omges i N-Ö-S av en vall, 1-1,5 
m bred och 0,3-0,5 m hög.   
Tjärdalen omges av en täktränna, 0,3-1 m bred och 0,1-0,2 m 
djup. 
 
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark nedanför liten 
moränrygg. Skogsmark (barrskog). 
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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RAÄ  
Bygdeå 414:1 

 
Hög? 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund 6 m i diam och 0,3-0,9 m h. I mitten en grop, 0,9 
m i diam och 0,3 m dj. Övertorvad, beväxt med mossa, blåbär 
och lingon samt 3 stubbar. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Hög?, rund, 5,5 m i diameter och 0,7 m hög. I 
ytan talrika stenar, 0,15-0,2 m stora. I mitten en sentida grop, 
0,6 m i diameter och 0,3 m djup, med branta kanter.   
 
Antikvarisk kommentar: Mycket svårbedömt och märkligt 
objekt. Form och välvning tyder på fornlämning, men ytan och 
synlig fyllning har mer naturbildningskaraktär. Dock förefaller 
det osannolikt att en naturbildning med denna form och 
välvning kan ha uppstått på detta krönparti av bergshöjd. 
Veterligen saknas kända referensobjekt med denna karaktär i 
det forna kustlandet i Västerbottens län. 
 
Terräng: Krön av bergshöjd med hällmark, klappersten och 
mycket tunna moränavlagringar. Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ  
Bygdeå 414:2 

 
Stensättning? 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund, 4 m i diam och 0,1-0,2 m h. I mitten en grop, 
rund, 1 m i diam och 0,15 m dj. Övertorvad, beväxt med 
lingon, kråkbär och blåbär samt 2 stubbar. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensättning?, rund, 4-5 m i diameter och 0,2 m 
hög. Fyllning av  0,15-0,2 m stora stenar. I mitten en grop, 1 m 
i diameter och 0,15 m djup.  
 
Antikvarisk kommentar: Mycket svårbedömt och märkligt 
objekt. Form och morfologi tyder på fornlämning, men det kan 
inte helt uteslutas att morfologin är ett resultat av gropen i 
mitten. 
 
Orientering: 3 m V om RAÄ Bygdeå 414:1. 
 
Terräng: Krönparti av bergshöjd med berghällar, klappersten 
och mycket tunna moränavlagringar. Skogsmark (barr). 

 

 
Bevakningsobjekt 
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Foto mot V: Sune Jönsson 2018. 
 

 
RAÄ Bygdeå 
414:3 

 
Boplatsvall 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning, 
stenfylld, rund, 7 m i diam och 0,1-0,4 m h av 0,15-0,70 m st 
stenar. I mitten en grop, 2,4-1,7 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m dj. 
Stensättningen är delvis övermossad. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, oval, 7x6 m (NO-SV).  
Vallen, 2-2,5 m bred och 0,15-0,3 m hög, omger ett utrymme, 
2,5x2 m (NO-SV) och 0,2 m djupt. Bottenplanet är 1,5x0,8 m 
(NNO-SSV), möjligen skadat sekundärt och ursprungligen ca 
2x1 m (NO-SV). Konvexa kortsidor och konkava långsidor. 
Stenarna är rundade, 0,1-0,35 m stora. 
 
Orientering: 4 m NNV om RAÄ Bygdeå 414:2. 
 
Terräng: NNV-sluttning nära krön av bergshöjd med 
klappersten, mycket tunna moränavlagringar och hällmark. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
RAÄ Bygdeå 
414:4 

 
Boplatsvall 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS: Stensättning 
stenfylld, oval 7x4 m (Ö-V) och 0,1-0,3 m h av 0,2-0,4 m st 
stenar. I mitten en grop 3x1 m (Ö-V) och 0,4 m dj. 
 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsvall i klapper, oval, 9x6 m (NO-SV). 
Vallen, 2-3,5 m bred och 0,2-0,3 m hög, omger ett ovalt 
utrymme, 2,5x2 m (NO-SV) och 0,5 m djupt. Bottenplanet är 
1x0,3 m (NO-SV). Stenarna är 0,1-0,4 m stora. 
 
Orientering: 2 m NO om RAÄ Bygdeå 414:3. 
 

 
Fornlämning 
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Terräng: NNV-sluttning nära krön av bergshöjd med 
klappersten, mycket tunna moränavlagringar och berghällar. 
Skogsmark (barr). 
 

 
Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 
 

 
RAÄ Bygdeå 
415:1 

 
Boplats 

 
Tidigare beskrivning (från 1997) enligt FMIS:  
1)Stensättning, stenfylld, oval, 7x5 m (N-S) och 0,4 m h av 0,1-
0,4 m st stenar. I mitten en grop, 3x2 m (N-S) och 0,2 m dj. 
Tangeras i SÖ av ett block, 2x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h. 
I N delen är stensättningen något skadad av traktorväg (Ö-V). 
Beväxt med enstaka björksly. 
Omedelbart SSV om 1 är: 
2)Stensättning, stenfylld, närmast rund, 4 m i diam och 0,2 m h 
av 0,1§-0,3 m st stenar. I mitten grop med oregelbunden form, 
2x1 m (VNV-ÖSÖ). 
Kommentar: 1:s SSV del och 2:s NNÖ-del sammanfaller med 
varandra. Möjligen kan det vara en enda anläggning. 
1 och 2 markeras med en gemensam punkt på kartan (var så i 
anmälan). 

 

Granskning 2017-06-15 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med en boplatsvall och en boplatsgrop, 
bägge av klapperkaraktär, 15x10 m (NNO-SSV). 
 
Boplatsvallen, av klapperstenar, är oval, 8x6 m (N-S). Vallen, 
2-2,5 m bred och intill 0,4 m hög, omger en oval yta, 4x2 m (N-
S). Bottenplanet är 2x1,5 m (N-S). Stenarna är 0,2-0,4 m 
stora, med i vallen i S ett block, 3 m stort och 0,5 m högt. 
Något konvexa kortsidor och konkava långsidor.  
 
Boplatsgropen, omedelbart SSV om boplatsvallen, av 
klapperstenar, är närmast oval, 2x1 m (NNV-SSO) och 0,2 m 
djup. Bottenplanet är 0,5 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m 
bred och 0,2 m hög, varav delen i NNO överlagras av 
boplatsvallen. Stenarna är 0,1-0,4 m stora, några är 
nedrasade i gropen. 
 
Antikvarisk kommentar: Troligen byggda i litet 
klapperstensfält med samma utsträckning som 
fornlämningarna. 
 
Terräng: Ö-sluttande häll- och moränmark. Skogsmark (gles 
tallskog). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R78 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:140 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 runda kolbottnar efter resmilor, 
20 m i diameter, varav en mindre är anlagt på en större. 
 
Den större kolbottnen är 17 m i diameter och 0,4 m hög.  
Den omges av stybbränna/stybbgropar, 1-1,5 m breda och 
0,2-0,5 m djupa.   
 
Den mindre kolbottnen, centralt belägen på den större, är 8 m i 
diameter och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 3 m i diameter 
och 0,2 m m djupt. Runt om en stybbränna, 1-2 m bred och 0,1 
m djup. 
 
Den mindre kolbottnen omges av sex högstubbar, belägna på 
den större kolbottnen. En högstubbe står utanför den större 
kolbottnen. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningsplatsen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Avverkad skogsmark. 
 

 
Foto mot SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R91 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:112 

 
Boplats 

 

Granskning 2017-06-15 (LK) och 2017-08-18 (EH och 
NG): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplats, oklar begränsning. Inom ca 10 m i 
diameter påträffas måttligt med skörbrända stenar i 
markberedningsspår och brända ben vid sållning efter 
provgropsgrävning.    
  
Terräng: Sandig liten avsats i svagt NO-sluttande mark ner 
mot liten, flack dalgång. Avverkad skogsmark. 
 
Skadebeskrivning: Markberedningsspår fläckvis. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R121 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:29 

 
Övrigt 

 

Granskning 2017-05-16 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Utymme, 4x1 m (NNO-SSV) och 0,2 m djupt, i 
NV under block med överhäng, ca 6 m stort och 2,5 m högt. I 
NO begränsat av ett annat stenblock, 5 m stort och 2,5 m högt, 
och i SO-S-SV begränsat av stenvall, 1 m bred och 0,6 m hög, 
av 0,2-0,4 m stora stenar. Några stenar inrasade i utrymmet.  
 
Terräng: Avsats i SO-sluttande moränmark med berghällar. 
Barrskog. 
  

 
Foto mot N/NNO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R122 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:160 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 5 m i diameter och mindre 
än 0,1 m djupt. Omedelbart utanför kolbottnen ställvis tendens 
till stybbränna, 2 m bred och mindre än 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Fornlämning 
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Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R123 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:161 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8 m i diameter och 0,2 m 
djupt.  
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Orientering: 27 m Ö/OSO om R122. 
 
Terräng: Avsats i svagt Ö-sluttande moränmark. Tallskog.   
 

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R125 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:159 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10-11 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 6 m i diameter och 0,1 m 
djupt.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark intill myr. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R128 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:168 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m i diameter och 
0,1 m djup. Bottenplanet är 1 m i diameter. Vall kring kanten, 
1,5-2 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,3 m stora. 
Övertvärad av skogstraktorspår. 
   
Antikvarisk kommentar: Har dimensioner som gör att 
lämningen alternativt kan klassificeras som boplatsvall.  
 
Terräng: Avsats i NNV-sluttande moränmark nedanför 
berghällar. Tallskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R136 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:169 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 45x35 m (NNO-SSV). I området 
finns även kolstybb som kan indikera ytterligare en kolbotten. 
 
Kolbottnen är rund, ca 12 m i diameter och utan höjd. Till stor 
del förstörd av markberedning. 
 
Kolarkojan, ca 25 m N om kolbottnen, är 3,5x3,5 m (N-S). Den 
består av ett utrymme, 2x1,5 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1-1,5 m bred och 0,2 m hög, med i Ö/OSO möjligen en ingång, 
0,7 m bred, och i N ett spisröse, 2x1 m (Ö-V) och 0,6 m m 
högt, av delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar mot ett block, 
2 m stort och 1,5 m högt. Stenar från spisröset är inrasade in i 
utrymmet. Kolarkojan omges ställvis av en ränna, 0,5-1 m bred 
och 0,1 m djup. Rännan saknas i S inom 0,7 meters bredd, där 
en ingång till kojan kan ha funnits  med vallen kring utrymmet 
som tröskel. 
 
Kolstybben, intill 20 m VNV om ovan beskriven kolbotten, kan 
indikera en ytterligare kolbotten eller alternativt att kolbottnen 
varit större än 12 m i diameter och spritts ut av 
markberedningen. Alterrnativt indikerar kolstybb utanför 
kolbottnen en plats där kolet lastats och spillts ut på marken.  
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kollningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Avverkning och markberedning gör kolningsplatsen 
svårbedömd till storlek och innehåll.   
  
Terräng: Svagt SSO-sluttande moränmark. Avverkad 
skogsmark.  
 
Skadebeskrivning: Markberedning på kolbottnen. 
 

 
Fornlämning 
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Kolbottnen till stor del förstörd av markberedning. Foto mot 
SSO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Lämningar efter kolarkojan är välbevarade. Foto mot N: 
Lennart Klang 2017.   
 

 
Obj.nr: 
R137 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:170 

 
Kolnings-
anläggning 
 

 

Granskning 2017-07-18 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Ojämn yta av täktgropar och markberedning .  
Ställvis omedelbart utanför kolbottnen är en stybbränna 1-2 m 
bred och 0,1 m djup. Ytliga täktgropar förekommer både i och 
utanför kolbottnen. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Avsats i svagt SSO-sluttande moränmark ner mot 
myr. Skogsmark med tallplantor. 
 
Skadebeskrivning: Delvis förstörd av markberedning. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R138 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:171 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbottnen efter resmila och 
lämningar efter kolarkoja, 30x20 m (ONO-VSV).   
 
Kolbottnen är rund, 14-15 m i diameter och 0,2 m hög. 
Skålformigt mittparti, 7 m i diameter och 0,2 m djupt.  
 
Kolarkojan, 7 m ONO om kolbottnen, är 4x3 m (Ö-V). Den 
består av ett utrymme, 1,5x1 m (Ö-V), som omges av en vall, 
1,5 m bred och 0,2 m hög, med i N en ingång, 1 m bred, och i 
S ett spisröse, 3x1 m (Ö-V) och 0,5 m högt, av delvis 
överväxta stenar, intill 0,6 m stora stenar, mot ett block, 4 m 
stort och 1,7 m högt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
   
Terräng: Avsats i svagt SSV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R147 
 
Internt 
arbetsID: 
LBN2017:11 

 
Gruvområde 

 

Granskning 2017-05-30 (LBN, LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gruvområde, 25x15 m (NO-SV), bestående av 1 
gruvhål och 3 gråbergsvarp. 
 
Gruvhålet, ett vattenfyllt dagbrott, är ca 4 m i diameter och ca 
1 m djupt till vattenytan. 
 
Ett av gråbergsvarpen, omedelbart N om gruvhålet, är utrasat 
och delvis övermossat, med intill 0,5 m stora stenar. 
 
Det andra gråbergsvarpet, 2 m V om gruvhålet,  är 4 m i 
diameter och 1 m högt  av skärviga och vanligtvis 0,2-0,3 m 
stora stenar, varav enstaka har borrhål, ca 3 cm i diameter. 
 
Det tredje gråbergsvarpet, 4 m SV om gruvhålet, är 6 m i 
diameter och 1 m högt av vanligtvis 0,2-0,3 m stora skärviga 
stenar, men även mindre stenar förekommer, liksom block upp  
till 1 m stora. Enstaka stenar har borrhål, ca 3 cm i diameter. I 
Ö en fördjupning, ca 1 m i diameter. 
 
Gruvområdet är omgivet av högstubbar. Området benämnt 
Gruvbrånet på 1958 års ekonomiska karta. 
  
Terräng: N-sluttande häll- och moränmark ner mot myr. Gles 
tallskog. 
 
Referens kartor: Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska 
kartan 21K 6j Jomark, 1958. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot Ö: Lena Berg Nilsson 2017. 
 

 
Obj.nr: 
R150 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:164 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2017-07-17 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar efter resmilor och 
lämningar efter kolarkoja, 35x20 m (Ö-V).    
 
Den ena kolbottnen är rund, 15-16 m i diameter och 0,2 m 
hög. I VNV en täktgrop, 4x1 m (N-S/NO-SV) och 0,3 m djup. 
Kolbottnen är ställvis omgiven av stybbränna/-gropar, 1-2 m 
breda och intill 0,2 m djupa. 
 
Den andra kolbottnen, omedelbart Ö om ovan beskriven 
kolbotten, är bevarad inom 12x4 m (N-S). Den har rundad 
ytterbegränsning, är 0,3 m hög och har skålformig yta, 0,2 m 
djup. Den överlagras av den första kolbottnen, vars stybbränna 
finns i den skålformiga ytan. 
 
Kolarkojan, 6 m V om kolbottnen med 15-16 meters diameter, 
är 3x3 m (NO-SV). Den består av ett utrymme, 1x0,7 m (NO-
SV) innanför en jordvall, 1-1,5 m bred och intill 0,2 m hög, av 
delvis överväxta intill 0,5 m stora stenar, och i SV ett block, 
2x1 m (NV-SO) och 0,8 m högt. Runt om kojan är en ränna 
0,2-1 m bred och 0,1 m djup. 
 
I anslutning till kolarkojan är enstaka täktgropar intill 10x4 m 
och 0,5 m djupa. Täkterna i området kan ha med kolningen att 
göra, men kan alternativt vara yngre.   
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Svagt ONO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
I förgrunden kolarkojan, bakom den ligger kolbottnen.  
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R152 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:157 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 
 

 

Granskning 2017-07-14 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 2 kolbottnar, 20 m i diameter,  
varav en större efter resmila och en mindre troligen efter 
resmila.   
 
Den större kolbottnen är rund, 17 m i diameter och 0,4 m hög. 
Skålformigt mittparti, 10 m i diameter och 0,2 m djupt. I V i 
kanten en stybbgrop, 4x2 m (N-S) och 0,3 m djup. 
 
Den mindre kolbottnen, på kolbottnen med 17 m i diameter, 
har delvis oklar form. Den är ca 7 m i diameter och 0,3 m hög. 
Ojämn yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningsplatsen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Mycket svagt SV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017.   
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R153 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2017:82 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2017-05-26 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Ojämnt skålformigt mittparti, 10 m i diameter 
och 0,1 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
  
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2017.   
 
 

 
Fornlämning 
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Obj.nr: 
R300 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:14 
 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
kojgrund, 25x15 m (NO-SV). 
 
Kolbottnen är rund, 10 m i diameter och 0,25 m hög. Gropigt 
inre och med en öppning mot S, 0,6 m bred.  
 
Kojgrunden, 8 m NO om kolbottnen, är 5x3 m (VNV-OSO). 
Avgränsad av svaga jordvallar, intill 0,1 m höga. I OSO är ett 
spisröse 1,3 m i diameter och 0,4 m högt av 0,2-0,6 m stora 
stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Svagt SO-sluttande grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Kolbotten. Foto mot S: Sune Jönsson 2018.  
 

 
Kojgrund. Foto mot NÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R301 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:10 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,25 m hög. Ojämn yta med i kanten tendens till 
avslutande vall, 1-1,5 m bred och intill 0,15 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Plan grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2019. 
 

 
Obj.nr: 
R302 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:13 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
kojgrund, 25x15 m (N-S). 
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,5 m hög. Ojämn yta. 
 
Kojgrunden, 5 m S om kolbottnen, är 4x2,5 m (NO-SV). Den 
består av ett utrymme, 2x1 m (NO-SV), med omgivande vall, 
0,8-1,2 m bred och 0,2 m hög med i NO en ingång, 1 m bred. I 
SV är ett spisröse 1,3 m i diameter och 0,6 m högt av 0,3-0,5 
m stora stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Terräng: Flack krönparti av grusmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Kolbotten. Foto mot NNÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Kojgrund. Foto mot Ö: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning  

 
Obj.nr: 
R303 
 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK):  
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 

 
Fornlämning 
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Internt 
arbetsID: 
SJ2018:12 

 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 8-9 m i diameter och 0,2 
m djupt, med smågropig yta. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack grusmark med en liten blötmark i SSV. 
Skogsmark (tall). 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R304 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:60 
 
 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,3 m hög. Ojämn yta. Omges av fyra stybbgropar, 3-7 m 
långa, 1-2 m breda och 0,2-0,5 m djupa. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Avsats i flack NNO-sluttning av sandig moränmark. 
Granskog. 
  

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R305 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018.11 
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2018-06-08 (SJ) och 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, rund, 11 m i diameter och 0,3 m hög. 
Koniskt inre, 6 m i diameter och intill 1,5 m djupt. Öppning och 
ränna mot NNO, 5 m lång och 0,8-1,2 m bred.  
 
Orientering: 3 m S om bäck. 
 
Terräng: Svagt N-sluttande sandmark. Skogsmark (barr). 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



Bilaga 1 sid 16 
 

 
Foto mot SSV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R306 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:61 
 

 
Område med 
skogsbruks-
lämningar 

 

Granskning 2018-07-04 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 
möjlig kojgrund, 25x15 m (NNO-SSV). 
 
Kolbottnen är rund, 13 m i diameter och 0,5 m hög. Skålformigt 
mittparti, 6 m i diameter och 0,2 m djupt. I S är en täktgrop 6x5 
m (Ö-V) och 0,8 m djup. Kolbottnen är omgiven av tre 
stybbgropar, 4-5 m långa, 1-1,5 m breda och 0,3-0,7 m djupa. 
 
Den möjliga kojgrunden, 7 m NNO om kolbottnen, har oklar 
begränsning. Den består av en övermossad stensamling, 3 m i 
diameter och 0,4 m hög, omgiven av tre täktgropar, 1-2 m 
stora och 0,2-0,4 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolningslämningarna ha tillkommit före 
1850. 
 
Den möjliga kojgrunden är svårbedömd av övermossning och 
oklar begränsning, men bedöms vara anlagd i samband med 
kolningen. 
 
Terräng: Svagt NO-sluttande sandig mark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Täktgropen har grävts sekundärt i 
kolbottnen. 
 

 
Kolbotten. Foto mot SV: Lennart Klang 2018.  
 

 
Fornlämning 
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Kojgrund? Foto mot VSV: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R307 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:15 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och intill 0,4 m hög.  
 
1-5 m utanför kanten i NNO är tre täktgropar 4-8 m stora och 
0,3-0,4 m djupa. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mindre avsats i krönparti med lätt SO-sluttande 
morän- och grusmark. Skogsmark (tall). 
 
Skadebeskrivning: Täktgrop i kanten i NO, 3x1,5 m (NV-SO) 
och 0,3 m djup. 
 

 
Foto mot S: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 
 

 
Obj.nr: 
R308 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:8 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-02 (SJ) och 2018-06-29 (LK: 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 12 m i diameter 
och 0,15 m hög. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mycket svagt S-sluttande, flack sandmark. 
Skogsmark (barrträd).  
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Sune Jönsson 2018. 

 
Obj.nr: 
R309 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ208:7 

 
Gränsmärke 

 

Granskning 2018-06-02 (SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Gränsmarkering, 145 m lång (NO-SV), 
bestående av vanligen en dubbel stenrad, 0,3-0,5 m bred, av 
0,15-0,3 m stora stenar. Ibland små ansamlingar av stenar, 
intill 0,3 m höga. Smärre avbrott i markeringen, särskilt i NO. 
 
Antikvarisk kommentar: Ligger i befintlig fastighetsgräns. 
 
Terräng: Rundat kalbergskrön. Skogsmark (barrträd). 
 

 
Foto mot SV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Obj.nr: 
R310 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:16 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-10 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter liggmila (eller resmila), oklar 
begränsning, ca 10x8 m NNO/NO-SSV/SV) och  0,2 m hög. 
Smågropig yta. Kan möjligen fortsätta ca 4 m mot NO, 
alternativt ligger kol på marken där av annan anledning. 
Omedelbart utanför är tre stybbgropar 0,4-0,6 m i diameter och 
0,2 m djupa. 
 
3 m SO om kolbottnen är en övermossad stensamling 3 m i 
diameter och 0,3 m hög. Möjligen lämningar efter kolarkoja. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack grusmark. Skogsmark (15-20 år gamla tallar). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R311 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:6 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,2 m hög. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack sandmark. Skogsmark (tall, avverkad). 
 
Skadebeskrivning: Kraftigt skadad i Ö halvan vid 
markberedning (harvning). 
 

 
Foto mot NÖ: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R312 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:5 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-14 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diameter 
och 0,4 m hög. Kraftigt urgrävt inre, 0,3-0,5 m djupt, så att 
endast en 1,5-2,5 m bred vall återstår. Omges av högstubbar. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Flack sandmark. Skogsmark (tall, avverkad). 
 
Skadebeskrivning: Mycket kraftigt skadad genom 
täktverksamhet. 

 

 
Fornlämning  
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Foto mot NNV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R313 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:56 
 
  

 
Boplats 

 

Granskning 2018-06-14 (LK, SJ): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stenåldersboplats, oklar utsträckning. Inom ca 
30x10 m (NO-SV) påträffades vid utredningstillfället 2018 
sparsamt till måttligt med skörbränd  sten och två kvartsavslag 
i markberedningsspår. Kvartsavslagen är ca 4 cm stora.  
 
Utanför angivet område saknar rundade stenar skörbränd 
karaktär. 
 
Orientering: 20 m NNV om kolbottnen SJ2018:5. 
 
Terräng: Sandig avsats i SO-sluttning mellan sankmark i SO 
och bergshöjd i NV. Skogsmark (tallskog, hygge). 
 

 
Foto mot SV: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R314 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:4 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-01 (SJ) och 2018-06-29 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 14 m i diameter 
och 0,2 m hög. Smågropig yta. 
 
Omedelbart V om kolbottnen möjligen spår efter torvtäkt, 5x1,5 
m (NV-SO) och 0,1 m djup. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Terräng: Mycket svagt SO-sluttande, flack grusmark. 
Skogsmark (15-årig tallplantering). 
 

 
Fornlämning  
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Foto mot NO: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R315 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:62 
 
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila (eller liggmila), oklar form 
och begränsning, ca 8-10 m i diameter eller 8-10 m i sida (N-
S) och 0,3 m hög. Ojämn yta. I Ö skadad av täkt, 6x2 m (N-S) 
och 0,3 m djup. 
  
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Orientering: 17 m N om skogsbilväg. 
 
Terräng: Flack SSO-sluttning av moränmark. Tallskog. 
  
Skadebeskrivning: Täktgropen förefaller ha grävts sekundärt 
i kolbottnen. 
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R316 
 
Internt 
arbetsID: 
SJ2018:9 
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2018-06-04 (SJ) och 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Skålformigt mittparti, 9-10 m i diameter och  
0,2 m djupt. 
 
Antikvarisk kommentar: Kolningen kan antas ha samband 
med Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till 
brukets närhet bör kolbottnen ha tillkommit före 1850. 
 
Orientering: 16 m VSV om fastighetsgräns. 
 
Terräng: Mycket svagt SV-sluttande grusmark. Skogsmark 
(barr). 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Sune Jönsson 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R317 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:63 
 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2018-07-06 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter kolarkoja (och/eller 
avverkning?), 5x4 m (Ö-V). Den består av ett utrymme, 
1,5x1,5 m (N-S) i marknivå, omgivet av en vall, 1,5-2 m bred 
och 0,2-0,4 m hög, med i V ett spisröse, 3x2 m (Ö-V) och 0,8 
m högt av 0,3-0,6 m stora stenar mot ett block, 1,5 m stort och 
1,2 m högt. 
  
Antikvarisk kommentar: Kan antas ha samband med 
kolningen till Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med 
hänsyn till att närliggande kolbottnar bedöms som 
fornlämningar bör även denna husgrund bedömas som 
fornlämning.     
 
Terräng: Svagt NNO-sluttande moränmark. Barrskog. 
 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 

 
Obj.nr: 
R318 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:65 
 

 
Fyndplats 

 

Granskning 2018-08-22 (LK, NG): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Fyndplats för sten av kvartsit med möjliga 
retuscher. Stenen, av grå kvartsit, 3,5x2,5 cm och 1 cm tjock, 
framkom vid sållning i samband med att 2-3 spadtag från ett 
20-tal mindre provgropar sållades i syfte att bedöma om 
platsen bör undersökas vidare i ett utredningssteg 2. Inga 
andra fynd eller indikationer framkom vid sållningen och 
tillhörande iakttagelser i markberedningsspår inom ca 30 m i 
diameter. I det undersökta området förekommer några 
spruckna stenar som troligen är naturligt spruckna. 
  
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd sten, som med hänsyn 
till retuscher, storlek och material kan vara en artefakt, i så fall 
bedömd som lösfynd.  
 
Terräng: Svag SO-sluttning av sandig moränmark med rikligt 
med stenar och block. Avverkad skogsmark med 
markberedningsspår. 

 
Anmäls ej till FMIS 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2018. 
 

 
Foto: Lennart Klang 2018. 
 

 
Obj.nr: 
R319 
 
Internt 
arbetsID: 
LK2018:59 
 
  

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2018-06-21 (LK): 
Skadestatus: Välbevarad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund efter kolarkoja och/eller annat 
skogsbruk, 3x3 m (NNV-SSO). Den består av ett utrymme, 2x1 
m (NNV-SSO) i marknivå, omgivet av en vall, 0,7-1,5 m bred 
och 0,1-0,2 m hög, med i ONO ett spisröse, 2,5x1,5 m (NNV-
SSO) och 0,7 m högt av 0,3-0,5 m stora stenar, delvis 
övermossade. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör sättas i samband med kolningen 
till Robertsfors järnbruk (ca 1760-1883). Med hänsyn till att 
närliggande kolbottnar bedöms som fornlämningar bör även 
denna lämning bedömas som fornlämning. 
 
Terräng: Svagt VSV-sluttande moränmark. Tallskog. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2018. 
 

 
Fornlämning 
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Tabell II. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Bygdeå socken 
 

ID-nr Lämningstyp 
2018 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2018 

 
Internt arbetsID: 
LK2018:66 

 
Utredningsområde 
(boplatsläge?) 

 

Granskning 2018-08-22 (LK, NG, AE): 
 
Utredningsområde som bedöms tillräckligt utrett inom 

ramen för fördjupade insatser inom ramen för steg 1. Se 

beskrivning och bedömning R318 (LK2018:65). 

 

Antikvarisk kommentar: Bra boplatsläge i relation till 

topografi och närliggande fornlämningar inom ca 30 m i 

diameter. Gjord besiktning i markberedningsspår och sållning 

av material från ett 20-tal provtagningsplatser gör att det 

bedöms som orealistiskt att få fram fyndmaterial från en 

boplats. Platsen kan man möjligen ha befunnit sig på utan att 

lämna spår efter sig som ger arkeologisk information av 

betydelse. 

 

 
Anders Edvinsson med spaden och Niklas Groop vid sållet. 
Foto: Lennart Klang 2018. 
 

 
Låg risk 
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Figur I. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

södra delen av Bygdeå socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, 

eller i mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Figur II. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, inom 2018 års tilläggsområden i 

norra delen av Bygdeå socken, Robertsfors kommun. Observera att även objekt som registrerades 2017 inom, 

eller i mycket nära anslutning till tilläggsområdena, är redovisade. Teckenförklaring, jfr figur 17. 

Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 


