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Inledning 

Denna arkeologiska utredning behandlar ett ca 6 hektar stort område i Arvidsjaurs kommun, 

Norrbottens län (se bilaga 1 och bilaga 2), där Fortifikationsverket planerar bygga ett 

flygledartorn med tillhörande väg och ledningsdragning (Länsstyrelsen Norrbotten 2015-05-

04). Det aktuella området hör till Arvidsjaurs socken i landskapet Lappland.   

 

Beslutet att utföra utredningen har fattats av Länsstyrelsen Norrbotten i enlighet med KML, 

vilket innebär att länsstyrelsen också har beslutat om utredningens inriktning/metodik och 

vem som ska utföra den (Länsstyrelsen Norrbotten 2015-05-29). 

 

Länsstyrelsens beslut baseras på en undersökningsplan (Klang 2015-05-22) som upprättats av 

utredaren i enlighet med en kravspecifikation, ett s.k. förfrågningsunderlag från länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2015-05-04). 

 

Utförare enligt beslutet är Landskapsarkeologerna genom företaget LK Konsult. 

Landskapsarkeologerna är en konsultgrupp med fem företag i rikstäckande samverkan. Ett av 

företagen i gruppen, ArcMontana, har medverkat i detta uppdrag som underkonsult till LK 

Konsult. Uppdragsgivare är Fortifikationsverket, som bekostar utredningen. 

 

LK Konsult drivs av Lennart Klang, som författat utredningsplanen, utfört utredningen och 

skrivit denna rapport. Lena Berg Nilsson, ArcMontana, har svarat för karthantering och 

kvalitetssäkring i rapportarbetet. Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning 

2009-04-08 (Länsstyrelsen Norrbotten 2009). Kontaktpersoner vid Fortifikationsverket är Jan 

Heikkilä.   

 

Utredningen utfördes i fält i juni 2015. I enlighet med länsstyrelsens kravspecifikation har 

därefter en kortfattad resultatbeskrivning jämte ifylld blankett ”redovisning av utförd 

arkeologisk undersökning” med objekttabell och koordinater, digitala bilder samt shape-filer 

redovisats till Länsstyrelsen Norrbotten för ärendets fortsatta antikvariska hantering (Klang 

2015-07-03). Efter länsstyrelsens granskning och godkännande 2015-08-03 gjordes samma 

redovisning till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS (Klang 2015-08-03).  

 

Därefter har denna rapport färdigställts i juli-augusti 2015.   

 

 

Sammanfattning 
Det område som är aktuellt för nytt flygledartorn och tillhörande infrastruktur ligger intill 

befintlig flygplats vid Myrheden mellan Vidsel i Älvsbyns kommun och Moskosel i 

Arvidsjaurs kommun omedelbart intill kommungränsen mellan dessa kommuner.   

 

Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar var kända i utredningsområdet före 

utredningen. I nära anslutning till utredningsområdet har tre härdar registrerats som 

fornlämningar. De registrerades vid fornminnesinventering för projektet Skog & Historia åren 

2000-2001. 

 

Utredningsområdet består av flack skogsmark av isälvssediment med en brant sluttning ner 

mot en avsats intill en våtmark av torv. Utredningsområdet är beläget i nära anslutning till HK 

ca 170-185 m ö. h.  
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Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar och andra kulturhistoriska 

lämningar förekommer i utredningsområdet.   

 

Använda metoder vid utredningen var studier av i digitala arkiv, bl.a. FMIS och historiska 

kartor, genomgång av relevant litteratur och relevanta rapporter, samt systematisk noggrann 

okulär granskning av terrängen inklusive selektiv sondning. Undersökningar i provgropar 

grävda med spade övervägdes men bedömdes vid fältarbetet som ej behövliga för att nå 

utredningens syfte. 

 

Vid utredningen registrerades inga fornlämningar i utredningsområdet. Några meter utanför 

utredningsområdet registrerades en härd som bedöms som fornlämning. I utredningsområdet 

förekommer en del äldre huggmärken på stubbar efter tidigare avverkning. 

  

 

Syfte   
Målet med utredningen är att tillhanda ett fullgott besluts- och planeringsunderlag för 

Länsstyrelsen Norrbotten och Fortifikationsverket. Syftet är  

  

 att fastställa om fornminnen berörs, d.v.s. att undersöka förekomst av fornlämningar 

och övriga kulturhistoriska lämningar i aktuellt område   
 att registrera och ange förekommande fornminnens läge i terrängen 

 

 

Inriktning och problemformuleringar 
Enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag uppgår den totala ytan för utredningen till ca 61 

765 m
2
, d.v.s. ca 6 hektar. Ambitionsnivån för utredningen i fält skulle vara hög, vilket 

innebär att inga frågetecken kring fornminnesförekomster skulle få kvarstå efter utredningen.   

 

Utredningsområdet (se bilaga 1 och bilaga 2) består i sin helhet av skogsmark i direkt 

anslutning till befintlig flygplats. Enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag består jordarten i 

huvudsak av sandiga isälvssediment samt vegetationen ”till övervägande del av barrskog av 

lavristyp men med inslag av torr-frisk barrskog”. Utredningsområdet uppges ligga under 

högsta kustlinjen, mellan 170 och 185 m ö. h. Bilaga 2 visar även läget för tre härdar ca 50-80 

m söder om utredningsområdet (RAÄ Arvidsjaur 1277:1, 1278:1 och 1279:1). Inom 1,5 km 

från utredningsområdet finns fler registrerade härdar samt boplatser och en tjärdal. Enligt 

förfrågningsunderlaget har Skog & Historia-inventering utförts i utredningsområdet åren 

2000-2001.  

 

Utredningen skulle anpassas till områdets topografi, markslag och fornlämningspotential. Det 

innebär att hela den berörda markytan måste genomsökas noggrant, eftersom områdets 

isälvsavlagringar med sandmarker och närliggande registrerade härdar gör att otydliga härdar 

kan finnas i princip över hela ytan. Inga markslag kan undantas den noggranna 

genomsökningen, utom möjligen eventuella branta sluttningar som skulle kunna genomsökas 

med något lägre ambitionsnivå. Utom härdar kan även mycket otydliga kokgropar 

förekomma, som endast kan verifieras genom ingrepp med t.ex. jordsond i flacka små gropar 

som alternativt kan vara gamla rotvältor eller stubbtäktsgropar för tjärved till tjärdalar. Utom 

inlandsboplatser bör även förhistoriska strandnära boplatser eftersökas. Även 

skogsbrukslämningar och andra typer av lämningar, som t.ex. fångstgropar, kan förekomma.  
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Den huvudsakliga problemformuleringen inför utredningen var att ta reda på om 

fornlämningar kan identifieras i utredningsområdet. Eftersom lagskyddade 

fornlämningsområden i enlighet med kulturmiljölagen kan beröra utredningsområdet även om 

fornlämning ligger mycket nära men utanför utredningsområdet var inriktningen även att 

registrera eventuella fornlämningar strax utanför utredningsområdet. Med ”strax utanför” 

avses det närområde som okulärt kan ses när man går i utredningsområdets ytterkant. Det 

innebär att fornlämning som upptäcks utanför utredningsområdet registreras, men att inga 

grävningar görs i syfte att undersöka om dolda fornlämningar förekommer utanför 

utredningsområdet. Detta innebär att utredningsresultatet är relevant i utredningsområdet och 

att eventuella fornlämningar strax utanför utredningsområdet kan komma att redovisas 

selektivt. 

 

 

Områdets förutsättningar 

Utredningsområdet ingår i ett större område med isälvssediment enligt den geologiska kartan 

(SGU Kartvisaren). Detta större område är långsträckt och följer Piteälven, har inslag av torv i 

myrmarker och omges av morän (a.a.). Enligt SGU Kartvisaren saknar isälvssedimenten i 

utredningsområdet ryggar och kullar, vilket innebär att topografin i huvudsak bör bestå av 

flack mark, vilket f. ö. även lokaliseringen av ett flygfält till platsen tyder på. Ett stråk med 

torv något söder om utredningsområdet, där myrmark och kända fornlämningar kan ses på 

kartan bilaga 2, visar dock att terrängen bör slutta ner mot myren. Denna sluttande topografi 

visas också av höjdkurvor på topografiska kartor, bl.a. i FMIS, där även terrängskuggning och 

terränglutning i bakgrundskartor påvisar en brant sluttning mellan myrmarken och flygfältet. 

 

Nivåerna mellan ca 170 och 185 m ö. h. ligger i direkt anslutning till HK, som i detta område 

återfinns i närheten av 180 m ö. h. (SNA 1994). Det betyder att utredningsområdet omedelbart 

efter istiden kan ha legat vid en forntida strand, men alternativt låg HK vid denna plats 

innanför iskanten. Det är därför oklart om strandbundna bosättningar kan ha funnits här, men 

med hänsyn till felkällor vid beräkningen av issmältningen från inlandsisen kan det inte helt 

uteslutas att landet var isfritt och möjligt att kolonisera. Sannolikheten att påträffa strandnära 

boplatser från istidens slutskede är mycket liten men kan inte helt uteslutas om topografiska 

förhållanden kan bedömas ha varit särskilt gynnsamma, främst i form av skyddade vikar från 

stormar från havet där även skydd mot översvämningar från inlandet kan ha funnits. 

 

Under större delen av stenåldern och därefter i alla tider har utredningsområdet genom 

landhöjningen tillhört ett utpräglat inland med en struktur som i dagens läge. Troligen har 

naturlandskapet och vegetationen i utredningsområdet i stort sett haft ungefär samma utseende 

som i dag alltsedan stenåldern.  

 

Utredningsområdet ligger i nordöstra delen av Arvidsjaurs socken (och kommun), vid gränsen 

mot Älvsby socken (och Älvsbyns kommun). Skogs- och jordbruksbyggelse nådde denna 

landsdel sent, vilket bl.a. framgår av historiska kartor, som visar att inga jordbruksbyar har 

inägomark i anslutning till utredningsområdet (figur 1). Skogsmarker dominerar, och den 

bebyggelse som finns i närheten har karaktär av små torp i vidsträckta skogar.   

 

Vidsels flygplats är ett resultat av att utprovning av robotbeväpning till flygplan J35 Draken 

inleddes på platsen år 1958 (FMV 2015 och RFN Vidsel Museum). Därefter har anläggningen 

utökats i flera omgångar (RFN Vidsel Museum). 
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Figur 1. Utdrag ur Generalstabskartan 35. Arvidsjaur från 1892. Utredningsområdet ligger strax norr 

om älven på kartan (Piteälven) och omedelbart väster om gränsmarkeringen på kartan (mellan 

Arvidsjaurs och Älvsby socknar) – jfr bilaga 1 och bilaga 2. Kartan visar att skogsmark helt 

dominerar i området, som saknar jordbruksbebyggelse. 

 

Samisk renskötsel har förekommit i landsdelen sedan lång tid (jfr Aronsson 1991, Hedman 

2003 och Karlsson 2006). Enligt registreringar av härdar i FMIS, arkeologiska 

undersökningar av sådana och ännu kvarvarande visten i landsdelen har samiska visten 

funnits före jordbruks- och torpkolonisationen och även parallellt med denna. Utom härdar 

kan t.ex. förvaringsanläggningar, bengömmor, gravar och offerplatser förekomma. 

Utredningsområdet ligger i Ståkke sameby som enligt Samtingets hemsida har vinterland och 

vårvinterland i utredningsområdet samt ej röjda leder både söder och norr om Piteälven och 

Vidsels flygplats i nära anslutning till utredningsområdet. Arbetshagar och utfodringshagar 

finns några km väster och öster om utredningsområdet, och även den angränsande samebyn 

norrut, Luokta-Mávas, har ej röjda flyttleder runt kring flygplatsen (Sametinget 2015), dock 

inte markerade så nära flygplatsen som i utredningsområdet.  

 

Utredningsområdet ligger i storrutan 25J i rikets nät enligt Lantmäteriverket. Denna storruta 

är den enda i Sverige som aldrig har fornminnesinventerats av Riksantikvarieämbetet i 

skogslandet nedanför fjällområdet (Jensen 1997). Två ekonomiska kartblad berör 

utredningsområdet, 25J2j och 25J3j från år 1951 (Lantmäteriverket), men till skillnad från 

andra ekonomiska kartblad i landet utfördes således ingen fornminnesinventering inom dessa 

kartblad i samband med kartproduktionen.  

 

Intressant bakgrundsinformation för utredningsområdet finns som s.k. baksidestexter till 

närliggande kartblad i rikets nät, främst Gula kartan 25K:20 Gransel, som gränsar till de 
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ekonomiska kartorna som berörs av utredningsområdet (Lantmäteriverket 1993). Dessa kartor 

inom storrutan 25K har informationstexter som baseras på Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering år 1991 inom ett större område närmast öster om utredningsområdet. 

Baksidestexterna på dessa kartor omnämner traktens bebyggelseutveckling, vilka typer av 

fornminnen som är kända och vilken roll fornminnena hade historiskt och under förhistorisk 

tid. Den fasta bebyggelsen i närområdet österut uppges ha tillkommit under 1800- och 1900-

talet inom områden som innan och samtidigt nyttjats både inom skogs- och fjällsamisk 

verksamhet. Fornminnen redovisas i relation till den historiskt kända bebyggelseutvecklingen, 

bl.a. framhålls tjärbränningen, flottningens betydelse och samiska visten. Torparna i 

skogsmarkerna ägnade sig i regel åt skogsavverkning på vintern, flottning på våren och ibland 

åt tjärbränning.  

 

Projektet Skog & Historia inleddes i Norrbotten år 2000, varvid delar av alla kommuner i 

länet (utom Arjeplog) fornminnesinventerades av annars arbetslösa ortsbor, som anvisades 

arbetspraktik inom projektet av Arbetsförmedlingen, under ledning av fyra arkeologer som 

tillfälligt projektanställdes vid Skogsvårdsstyrelsen i länet (Kresa 2000). En av härdarna i nära 

anslutning till utredningsområdet registrerades då preliminärt utan att granskas av någon av 

arkeologerna (RAÄ Arvidsjaur 1277:1). Granskningen utfördes i stället år 2001 (Hedman 

2001), varvid ytterligare två härdar framkom enligt anteckningar i FMIS (RAÄ Arvidsjaur 

1278:1 och 1279:1). Det är oklart om den år 2000 registrerade härden hittades genom en 

punktinsats med ledning av t.ex. ett tips från ortsbo, eller efter en systematisk genomgång av 

markområdet söder om flygfältet med bl.a. utredningsområdet. Skog & Historia år 2001 i 

Norrbotten var inriktad på granskning/kvalitetssäkring av lokaler som registrerades år 2000. 

 

Sammanfattningsvis är det oklart hur noggrant området mellan Piteälven och Vidsels flygplats 

fornminnesinventerades i projektet Skog & Historia åren 2000-2001, samtidigt som det 

förefaller som att inga andra arkeologiska fältarbeten någonsin har utförts i området, varken i 

anslutning till Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i landet eller i samband med 

flygplatsens anläggande vid slutet av 1950-talet. 

 

 

Utredningens utgångspunkter och utförande 
Metoder vid utredningen relaterades till områdets förutsättningar. Okulär granskning av 

markytor inklusive selektiv sondning, samt grävning med spade i utvalda provrutor och i 

objekt med oklar fornminneskaraktär, var de metoder som inledningsvis bedömdes aktuella 

vid fältarbetet i denna utredning. Objekt med oklar fornminneskaraktär antogs kunna vara 

svårbedömda gropar som skulle kunna vara kokgropar, stubbtäktsgropar eller gamla rotvältor. 

Sådana kan vara vanligt förekommande i sandstråk som i utredningsområdet och kan vålla 

bedömningsproblem även vid sondning. Diffusa stensamlingar som skulle kunna vara härdar, 

bengömmor eller alternativt naturbildningar skulle också kunna vara aktuella för 

provundersökningar med spade, om sondning i sådana objekt inte kunde ge tillförlitlig 

information. 

 

Förutsättningarna innebär att hela den berörda markytan genomsöktes noggrant, eftersom 

områdets isälvsavlagringar med sandmarker och närliggande registrerade härdar gör att 

otydliga härdar och otydliga kokgropar skulle kunna finnas i princip över hela ytan. Inga 

markslag undantogs den noggranna genomsökningen med selektiv sondning. Den branta 

sluttning som delvis berör utredningsområdet skulle kunna ha nyttjats för t.ex. anläggande av 

tjärdalar, som ofta byggdes i sluttningar, eller för någon form av anläggningar (t.ex. 

bengömmor) tillhörande de samiska visten som markeras av de registrerade härdarna. 
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Eventuella provgrävningar med spade i strukturer som inte kunde bedömas antikvariskt med 

okulär granskning och sondning planerades för att dokumentera bedömningsgrunder som 

särskiljer naturbildningar från fornminnen och/eller för att undersöka kronologiska 

indikationer av betydelse för en fornlämningsklassificering enligt kulturmiljölagen. Sådana 

provundersökningar skulle avbrytas så snart en bedömning kunde göras och innebar således 

att ingen total undersökning var aktuell, varken som förundersökning eller slutundersökning, 

eftersom sådana kräver särskilda beslut av länsstyrelsen. Erfarenhetsmässigt skulle det kunna 

bli fråga om högst ett fåtal sådana provundersökningar, eftersom okulär granskning och 

sondning i normalfallet ger tillförlitliga bedömningar. 

 

Fältarbetet förbereddes med en genomgång av relevant litteratur, FMIS, Skogsstyrelsens 

hemsida om projektet Skog & Historia, Sametingets hemsida, SGU:s hemsida samt 

Lantmäteriverkets hemsida med historiska kartor.   

 

Utredningen i fält delades in i två etapper. Den första etappen inleddes med identifiering av 

utredningens delområden med hjälp av kartmaterial, koordinater för utredningsområdets 

gränser och hand-GPS. Därefter vidtog den noggranna okulära granskningen av markytor 

inklusive selektiv sondning.  

 

Den andra etappen inleddes med en utvärdering av resultatet av etapp 1. Denna ledde till att 

mer intensiv sondning utfördes inom utvalda markytor men att ingen grävning med spade i 

speciella provrutor bedömdes behövlig för att söka efter fornlämningar dolda under markytan. 

Inga svårbedömda objekt i behov av provgrävning för bestämning av fornminneskaraktären 

hade identifierats i etapp 1, varför inte heller provgrävningar i sådana objekt utfördes.  

  

I enlighet med gängse rutiner i FMIS undantogs kulturspår av sentida och begränsat 

kulturhistoriskt intresse från registrering.  

 

Utredningen utfördes i snö- och tjälfri mark. Under utredningens avslutande dag i fält 

redovisades utredningsresultatet för Jan Heikkilä, Fortifikationsverket, och flygplatschef 

Göran Modig. Utöver utredningsresultatet förevisades även de härdar som tidigare är kända i 

FMIS (RAÄ Arvidsjaur 1277:1, 1278:1 och 1279:1).  

 

 

Resultat  
Fältförberedelser 

Ingen hembygdslitteratur eller annan litteratur med uppgifter om speciella aktiviteter i 

utredningsområdet hittades. De enda arkeologiska rapporter som förefaller beröra området är 

de som redovisar resultat av projektet Skog & Historia (Kresa 2000 och Hedman 2001), vilka 

sammanfattar insatser i hela länet de berörda åren och inte ger någon specifik information om 

utredningsområdet eller dess närmaste marker utöver vad som är infört i FMIS.  

 

Genomgången av historiska kartor resulterade i att inga speciella objekt identifierades i 

utredningsområdet (jfr figur 1).   

  

SGU:s kartor över mineralresurser redovisar att utredningsområdet ingår i ett större 

metallogenetiskt område ”Radnejaur-Moskosel Cu-Au, Zn-Pb-Ag”, inom vilket malmer och 

mineraliseringar är kända, bl.a. i Laver ca 1 mil SSO om utredningsområdet, men inga 

utpekade platser redovisas där äldre brytningsförsök skulle kunna finnas i direkt anknytning 
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till utredningsområdet (SGU Kartvisaren). Möjligen indikeras att viss prospektering skulle 

kunna ha ägt rum i utredningsområdet. 

 

Inga speciella objekt av intresse för fornminnesinventering eller indikationer på äldre 

visteplatser i utredningsområdet redovisas på Sametingets hemsida.  

 

Objekt enligt FMIS redovisas ovan under rubrik Inriktning och problemformuleringar. Där 

framgår att inga fornminnen var kända i utredningsområdet före utredningen. 

 

Dokumenterat objekt vid utredningen 

Utredningen resulterade i att inga fornlämningar identifierades i utredningsområdet. Strax 

utanför utredningsområdet registrerades en lokal med en härd som har egenskaper som i första 

hand ger den fornlämningskaraktär. Objektet redovisas i tabell 1 nedan, på karta i bilaga 4 och 

beskrivs i en objekttabell där även koordinater framgår i bilaga 5. I objekttabellen ingår även 

fotodokumentation.  

 

Lokalen med den nyfunna härden har märkts ut i terrängen med blå-gula fornlämningsband.  

 

 
  Tabell 1. Registrerad lämningstyp och antikvarisk bedömning vid den arkeologiska utredningen. 

Objekt id Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

LK 2015:107   Härd Fornlämning 

 

 

Landskapet och utredningens etapp 2 

Utredningsområdet består i norr av en övre flack del med sandmark (bild 1) och i söder av en 

i huvudsak flack avsats med sand och inslag av stenig mark och sank mark (bild 2). Mellan 

dessa delområden finns en brant sluttning av i huvudsak sandig mark, vilken berör 

utredningsområdet inom en begränsad del i östra delen (bild 3). På den nedre avsatsen har 

marken varierande karaktär med inslag av tuvig mark (bild 4) utöver sandmark, stenig mark 

och myrmark.  

 

I utredningsområdet förekommer enstaka spår efter äldre avverkning i kvarstående stubbar 

(bild 5). Inga bläckningar eller inristningar i gamla träd identifierades.  

 

Utredningsområdet visade sig vara förvånansvärt fritt från diffusa gropar som skulle kunna 

vara forntida gropar, alternativt stubbtäktsgropar för tjärdalar. Ett fåtal förekommande mindre 

svackor i marken var enligt okulär granskning och vid sondning tydliga spår efter rotvältor. 

Skogstraktorspår förekommer i området efter pågående skogsbruk, bl.a. där härdar är belägna 

(utanför och söder om utredningsområdet), men även i det övre delområdet. 

Skogstraktorspåren gav goda inblickar i markens beskaffenhet under mossa och lav. 

Ingenstans i traktorspåren iakttogs färgningar eller strukturer som kunde indikera behov av 

grävning med spade för att bättre bedöma eventuella fornlämningsstrukturer. 

 

Utvärderingen av etapp 1 ledde till att några platser valdes ut för mer intensiv sondning, där 

även beredskap fanns för grävning med spade. Ett huvudområde för den mer intensiva 

sondningen var det relativt steniga marken i västra delen av den nedre avsatsen (jfr bild 2). 

Denna steniga mark gränsar till en myrmark som skulle kunna uppfattas som attraktiv för ett 

samiskt viste, men inga av stenarna kunde bedömas som möjligen ingående i en härd.   
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Bild 1. Den övre delen av utredningsområdet består huvudsakligen av sandmark. Bild från Ö. 

 

 
Bild 2. Den västligaste delen av utredningsområdets nedre avsats har utom sandmark även en del 

stenar och block. Nedanför den obetydliga höjdryggen på bilden finns en mindre areal myrmark i 

utredningsområdet. Bild från SO. 
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Bild 3. Mellan den övre delen och den nedre avsatsen av utredningsområdet sluttar sandmarken brant 

mot SSV. En väg planeras från den nedre avsatsen upp till den övre nivån. Bild från V. 

 

 

 
Bild 4. I den nedre avsatsen förekommer tuvig mark vid sidan av mer sandig mark. Bild från Ö. 
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Bild 5. I utredningsområdet förekommer några få äldre stubbar med huggmärken efter tidigare 

avverkning. Bild från Ö. 
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Bild 6. Det övre delområdets östligaste del. Traktorspår ger möjligheter till arkeologiska iakttagelser 

under vegetationstäcket. Bild från V. 

 

 

Vetenskaplig tolkning 
Utredningsområdet har nyttjats i samband med renskötsel och skogsbruk. Det fornminne som 

registrerades i denna utredning tillför inga nya vetenskapliga tolkningar om 

utredningsområdet (jfr Länsstyrelsen Norrbotten m.fl. 1998).  

 

Den registrerade härden är karaktäristisk för att ha tillhört en samisk kåta. Dess ålder kan inte 

avgöras utan arkeologisk undersökning, men med ledning av sin morfologi kan den bedömas 

som gammal. Härdens obetydliga höjd, med kantstenar som ligger nere i marken och inte på 

marken, förefaller vara följden av en kombination av att lång tid förflutet sedan den övergavs 

och att skogstraktorhjul ytterligare tryckt ner stenarna något.   

 

 

Vidare undersökningar 
Inga ytterligare arkeologiska utredningar eller undersökningar bedöms behövliga i 

utredningsområdet för att kartlägga befintlig fornminnesstruktur.   

  

Eftersom landskapet med all sannolikhet har använts i samband med olika aktiviteter som 

t.ex. jakt och renskötsel genom tiderna kan det aldrig uteslutas att fornfynd finns 

gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer syns på marken. Om sådana 

kommer fram vid grävning ska Länsstyrelsen Norrbotten kontaktas för besked om hur man 

går vidare. 
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Utvärdering 

Utredningens syften får anses uppfyllda. Utredningen har undersökt om fornlämningar och 

andra kulturhistoriska lämningar av betydelse förekommer i utredningsområdet. Härden som 

påträffades strax utanför utredningsområdet har registrerats och beskrivits samt bedömts 

enligt gängse rutiner enligt FMIS. Den har fotograferats och märkts ut i terrängen med blå-

gula fornlämningsband.   

 

Inga speciella problem att identifiera utredningsområdet och göra utredningen kunde noteras. 

Det kan inte råda några oklarheter om att utredningens område kunde identifieras i sin helhet i 

terrängen. Markytor som utreddes okulärt och med hjälp av sond kunde bedömas utifrån 

beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk sakkunskap.  

 

Inga frågetecken som behöver utredas ytterligare vid en arkeologisk utredning bedöms 

kvarstå. Vid utredningen övervägdes om provrutor skulle tas upp med spade för att se om 

någon forntida tillfällig bosättning skulle kunna gömma sig under markytan (här avses främst 

kustbundna stenåldersboplatser), men då inga topografiskt motiverade särskilda platser för det 

kunde identifieras skrinlades sådan undersökning. Bedömningen som gjordes var att 

sannolikheten för sådana platser av topografiska skäl var mycket liten och att eventuellt 

fyndmaterial efter sådana platser inte bör eftersökas med provgropar grävda för hand när inga 

indikationer på var grävning bör göras gick att få fram okulärt och med sondning. Det 

alternativ för undersökning av marken för att leta efter fornlämningar som troligen inte finns 

skulle i så fall vara avbaning med maskin inom i princip hela utredningsområdet, en åtgärd 

som bedöms helt orealistisk (jfr text under rubrik Vidare undersökningar ovan).  

 

En ytterligare fråga som medförde överväganden om grävning i marken var om speciella 

lämningar efter samisk aktivitet skulle gå att eftersöka med den metoden, t.ex. bengömmor 

och björngravar. Möjligen finns någon plats med deponerade ben i anslutning till de 

registrerade härdarna, t.ex. i den branta slänten mellan det övre och det nedre delområdet, 

men här gjordes bedömningen att inga indikationer i form av t.ex. större stenblock gick att 

identifiera, varför en systematisk eftersökning av eventuella sådana dolda lämningar inte är 

realistisk i aktuell miljö. Det kan här tilläggas att bengömmor och björngravar vid samiska 

visten förefaller vara ytterst sällsynta i skogslandet.  
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Förkortningar 

Dnr Diarienummer 

 

FMIS Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem   

 

FMV Försvarets materielverk 

 

HK Högsta kustlinjen 

 

KML Kulturmiljölagen 

 

M ö. h. Meter över havet 

 

RFN Robot-Försöksplats Norrland 

 

SGU Sveriges Geologiska Undersökning 

 

SNA Sveriges nationalatlas 

 

 

I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö, samt kombinationer, 

t.ex. VNV-OSO (= från västnordväst till ostsydost). 

  

 

Bilagor 

Bilaga 1 (s 20) består av en översiktskarta som Länsstyrelsen Norrbotten tillhandahåller för 

detta ärende och som visar var utredningen utfördes.   

 

Bilaga 2 (s 21) visar utredningsområdet enligt Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. 

 

Bilaga 3 (s 22) består av en Sverigekarta med Norrbottens län, tätorten Arvidsjaur och 

utredningsområdet. 

 

Bilaga 4 (s 23) består av länsstyrelsens karta enligt bilaga 2 med markering av läget för 

registrerat fornminne. 

 

Bilaga 5 (s 25) består av foto och objekttabell med registrerat fornminnesobjekt vid 

utredningen. 

 

Bilaga 6 (s 27) består av en fotolista. 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 
 
Orienteringskarta med Norrbottens län, tätorten Arvidsjaur och utredningsområdet markerat med blå 

stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2015. 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

KARTA 

 

 

Registrerad lokal vid utredningen  

 

 
  

Länsstyrelsens karta tillhöriga detta ärende (bilaga 2) har använts som underlagskarta för 

redovisning av registrerat fornminne. För närmare beskrivningar hänvisas till bilaga 5. 
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Bilaga 5 

 

Foto och objekttabell 

 

registrerat fornminnesobjekt vid utredningen 

 

 

 
 

Härden LK 2015:107. Foto från SO: Lennart Klang. 
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Objekt nr och 
koordinater   

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

 
LK 2015:107 
 
 
 
SWEREF 99TM 
N:7315563 
E:0733879 
 
  

 
Härd 

 
Härd, oval, 1,1x1 m (Ö-V) och lägre än 0,1 m hög. I kanten 
11 synliga stenar, 0,1-0,25 m stora, varav den största, i N, 
0,1 m hög. Skogstraktorspår övertvärar härden och har 
möjligen tryckt ner den något i marken. 
 
Flack sandig avsats intill våtmark i S och brant liten S-
sluttning av grusås i N. Tallskog. 
 

 
Foto från SO 
 

 
Fornlämning 
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Bilaga 6  

 

 

 

Fotolista 
Foto samtliga bilder: Lennart Klang 

 

 

 

 

Digitala bilder 
Nr Objekt och varifrån foton tagits Kategori Antal 

LK 2015:107 Härd, från SO   Fornlämning 2 

 

 

Nr Terräng och vegetation Kategori Antal 

Bild 1-6 och 

försättssida 

Olika delar av utredningsområdet, 

varav försättsbilden i sin förgrund 

har härden RAÄ Arvidsjaur 1277:1 

Landskapsbilder 7 

  

 
 

 


