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övergiven täkt. Sådana ytliga, mindre täkter finns inom samtliga tre delområden för denna utredning.
I detta delområde NV om väg E4 finns även en grop som föreslås bedömas som fornlämning och som
klassificerats som kokgrop. Denna syns inte på bilden men finns bakom vegetationen i bildens
bakgrund. Bilden visar hur terrängen ser ut där kokgropen anlades. Bild från N.
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Inledning
Denna särskilda arkeologiska utredning behandlar tre delområden i Piteå kommun,
Norrbottens län, i vilka Trafikverket planerar nya vägar (se bilaga 1 och bilaga 2). I
arkivhandlingar hör de aktuella områdena till Norrfjärdens socken i landskapet Västerbotten.
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 2013-08-08).
Länsstyrelsens beslut baseras på en undersökningsplan (Klang 2013-08-05) som upprättats av
utredaren i enlighet med en kravspecifikation, ett s.k. förfrågningsunderlag från länsstyrelsen
(Länsstyrelsen Norrbotten 2013-07-03).
Utförare enligt beslutet är Landskapsarkeologerna genom företaget LK Konsult.
Landskapsarkeologerna är en konsultgrupp med fem olika företag i rikstäckande samverkan.
Ytterligare ett företag i gruppen, ArcMontana, har medverkat i detta uppdrag som
underkonsult. Uppdragsgivare är Trafikverket, 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 kvalitetssäkring och
karthantering i rapportarbetet. Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning
2009-04-08 (Länsstyrelsen Norrbotten 2009). Kontaktperson vid Trafikverket är Andreas
Asplund.
Utredningen utfördes i fält i oktober 2013. I enlighet med länsstyrelsens kravspecifikation har
därefter en kortfattad resultatbeskrivning jämte ifylld blankett ”redovisning av utförd
arkeologisk undersökning” med bilaga objekttabell och tabell med koordinater, fotolista och
digitala bilder samt shape-filer redovisats till Länsstyrelsen Norrbotten för ärendets fortsatta
antikvariska hantering (Klang 2013-10-24) och till Riksantikvarieämbetet för registrering i
FMIS (Klang 2013-10-24).
Därefter har denna rapport färdigställts i februari 2014.

Sammanfattning
De områden som är aktuella för nya vägar och studeras i denna rapport ligger vid Kopparnäs
och Norrfjärden i Piteå kommun, Norrbottens län (se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3).
Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar var kända i utredningsområdena
före utredningen.
Utredningsområdena består av mindre moränhöjder med inslag av sandiga marker och berg i
dagen i ett tämligen flackt landskap ca 10-30 m ö.h. De är belägna under HK och består av
skogsmark.
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar och andra kulturhistoriska
lämningar förekommer i utredningsområdena.
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Använda metoder vid utredningen har varit studier av främst FMIS, historiska kartor och
relevant litteratur, samt systematisk noggrann okulär granskning av terrängen inklusive
selektiv sondning och undersökningar i provgropar grävda med spade.
Vid utredningen registrerades stenrösen, gropar och bläckningar i träd, varav en grop
bedömdes som fornlämning och övriga objekt som övriga kulturhistoriska lämningar.
Fornlämningen klassificerades som kokgrop. De övriga lämningarna är gränsmarkeringar,
lämningar efter ytliga täkter och stensamlingar upplagda i sen tid.

Syfte
Målet med utredningen är att tillhanda ett fullgott underlag för den fortsatta
prövning/planering som görs av Länsstyrelsen Norrbotten och Trafikverket. Syftet är





att fastställa om fornlämningar berörs, d.v.s. att undersöka förekomst av fornlämningar
i aktuella områden
att registrera fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i utredningens
delområden enligt gängse rutiner (i enlighet med FMIS)
att fotografera och märka ut förekommande fornminnen (fornlämningar och andra
kulturhistoriska lämningar) i utredningens delområden
att föreslå status för berörda fornminnen i utredningens delområden

Inriktning och problemformuleringar
Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag uppgår den totala ytan för utredningen till 46 492
m2, d.v.s. ca 5 ha. Ambitionsnivån för utredningen i fält ska vara hög, vilket innebär att
berörda markytor ska kontrolleras noggrant och att inga frågetecken kring
fornminnesförekomster får kvarstå efter utredningen.
Utredningsområdets tre delområden (se bilaga 3 och bilaga 4) består av delvis sandiga,
mindre moränhöjder i skogsmark, varav ett delområde (”Utredningsområde A” enligt bilaga
3) har inslag av berg i dagen och de två övriga delområdena (”Utredningsområde B” enligt
bilaga 4) åtskiljs av befintlig väg E4. Enligt förfrågningsunderlagets kravspecifikation kan i
utredningsområdena ”fr. a. förekomst av gravar och tidiga gårdsetableringar förväntas liksom,
möjligen, kokgropar, boplatsgropar och kulturhistoriska skogsbrukslämningar”. Vidare anges
att redovisning ska göras hur antalet boplats/gårdslägen bedöms i utredningsområdena.
Identifiering av fornminnen bör ske genom okulär besiktning samt användande av sond och
spade. Om fyndmaterial påträffas ”t. ex i form av skörbränd sten, brända ben, redskap,
färgningar, anläggningar m.m. får grävningar inte ske närmare än 100 m… Lämningar som
gropar av olika slag innebär att schakt inte kan tas upp närmare än 20 m” (Länsstyrelsen
Norrbotten 2013-07-03).
Utredningen inriktades på identifiering av ovan nämnda fornlämningstyper men hade även
fokus på andra typer av fornminnen som kan finnas i det aktuella området, t.ex. fångstgropar,
härdar, sentida bebyggelselämningar, fossil åkermark och ristningar/bläckningar på träd. I
enlighet med gängse rutiner i FMIS undantogs större och mindre täktgropar, stigar och andra
kulturspår av sentida och begränsat kulturhistoriskt intresse från registrering.
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Områdets förutsättningar
Utredningsområdena ingår i ett relativt flackt landskap som blivit jordbruksbygd nära
Bottenvikskusten med byar som Håkansön, Porsnäs, Norrfjärden, Kopparnäs och Bertnäs ca 1
mil norr om Piteå stad och Öjebyn.
Byarna har sedan lång tid varit kända som ett uttryck för medeltida kolonisation (t.ex.
Enequist 1937, Sundström 1984, Wallerström 1995), vilket under senare års forskning delvis
ifrågasatts (Klang 1990 s 226, Klang 2002). Det som ifrågasatts är om byarna enbart har
uppstått genom kolonisationsföretag från södra Sverige och Finland för att ta jungfrulig mark
i anspråk. Klart är att jordbruksgårdar tillkom under medeltiden, men mycket tyder på att
dessa gårdar i viss utsträckning hade en bakgrund i flexibla kustfiskebyar under förhistorisk
tid. Utom fiske försörjde man sig även på jakt, bl.a. säljakt. De flexibla kustfiskebyarnas
förhistoria kan i flera fall följas bakåt i tiden i arkeologiskt material. De medeltida
kolonisationsföretag, som säkerligen förekommit, har knappast varit så dominerande i det
nordbottniska kustlandet som tidigare forskning har velat göra gällande. Många byar har
sannolikt uppstått inom ramen för en intern bebyggelseutveckling där fiskare/jägare med lång
kontinuitet bakåt i tiden övergick till att även ägna sig åt gårdsbruk med boskapsskötsel och
odling på åkrar (Klang 2002 s 46ff, Roeck Hansen 2002).
För utredningsområdena och deras närmaste omgivningar innebär den sannolika
bebyggelseutvecklingen att landskapet med fjärdar, tillhörande fastland och öar har nyttjats
genom årtusenden vid jakt och fiske och att de medeltida jordbruksgårdarna så småningom
uppstod i kustfiskebyarna vid lämpliga odlingsmarker. Olika förhistoriska aktivitetsplatser bör
finnas på spridda platser från olika tider, ofta anpassade till samtida kustlinjer, som av
landhöjningen förändrats påtagligt i det långa tidsperspektivet. Som framgår av bynamnen,
t.ex. Håkansön och Porsnäs, har byarna uppstått i kustmiljö. Högsta punkten i
utredningsområdena, Sandlaberget ca 33 m ö.h. (bilaga 3) och byarnas gårdar ofta kring 10 m
ö.h. tyder på att landskapet varit tillgängligt för jakt och fiske under förhistorisk tid och att
jordbruksbyarna huvudsakligen tillkom senare, under medeltiden.
Utredningsområdena består enligt geologiska kartan av svallad grusig och sandig
normalblockig moränmark med smärre inslag av sandiga sediment och berg i dagen (SGU
1961). Nivåerna mellan ca 10 och 35 m ö.h. ligger helt under HK, som i detta område
återfinns i närheten av 230 m ö.h. (SNA 1994). Läget under HK innebär att finsediment och
sand har omfördelats av havsvågor vid landhöjningen efter istiden. Moränlandskapet i
utredningsområdena har därmed ändrat karaktär påtagligt av naturliga processer sedan
Sandlaberget stack upp som en kobbe i havet av landhöjningen. Nya stränder har skapats
kontinuerligt och vågverksamheten har omfördelat jordtäcket.
Det förhistoriska landskapet hade bosättningar främst vid kuster och större vattendrag
(FMIS). Ett nytt bosättningsmönster blev tydligt vid slutet av järnåldern, kännetecknat av
visten vid myrar och små vattendrag. Visten i sådana miljöer uppstod även fortsättningsvis
långt in i historisk tid. De kännetecknas av härdar efter kåtor och finns även på öar i
skärgården (a.a.).
Det nordliga utredningsområdet (Utredningsområde A) ligger i Tuorpons sameby och de två
sydliga delområdena (Utredningsområde B) i Ståkke sameby (Sametinget). Historiskt har
renskötsel förekommit från inlandet ända ut på öarna i den nutida skärgården parallellt med
jordbruksutvecklingen och med en förhistoria som kan antas ha påbörjats före

8
jordbrukskolonisationens inledning (Aronsson 1991 och Karlsson 2006). Intensiteten i
renskötselns tidiga utveckling är dock inte klarlagd.
Kustlandet mellan Luleå och Piteå fornminnesinventerades av Riksantikvarieämbetet år 1987
med Lennart Klang som platschef för inventeringsverksamheten i övre Norrland (Jönsson
1987). Ett stort antal fornlämningar registrerades då i närheten av utredningsområdena (Klang
1989b och Klang 1990). De fornminnen som registrerades närmast utredningsområdena är
främst by- och gårdstomter efter jordbruksbebyggelsen. Därtill förekommer en stenugn,
röjningsrösen, en avrättningsplats, lämningar efter fäbodar, d.v.s. lämningar med huvudsaklig
anknytning till jordbruksbebyggelsen. Lämningar med förhistorisk karaktär, som gravrösen,
boplatsgropar, kokgropar, fångstgropar och boplatser med fyndmaterial registrerades längre
bort, mer i skogslandet innanför jordbruksmarken, vilket även gäller för härdar av samisk
karaktär (FMIS). Lämningar efter fiskelägen har huvudsakligen registrerats längre ut i
kustlandet, på nivåer kring 5 m ö.h. där även labyrinter förekommer (a.a.).
Den registrerade fornminnesbilden är främst ett resultat av en systematisk
kunskapsuppbyggnad om fornminnen i regionen under senare delen av 1980-talet, då
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering gick igenom stora delar av Norrbottens
kustland (Klang 1987, Klang 1989a, Klang 1990, Länsstyrelsen m.fl. 1998). Dessa
inventeringar följde Lantmäteriets kartbladsindelning i rikets nät. Senare gjorda uppföljningar
på 1990-talet visar att vissa fornlämningstyper var svåra att uppfatta och bedöma som
fornlämningar vid inventeringen, bl.a. vissa typer av kokgropar (Klang 2002). En del
fornlämningar blev därför inte registrerade på 1980-talet. Därtill fanns begränsat med tid för
inventeringsarbetet, vilket innebär att tiden inte räckte till för en fullständig inventering –
vissa markytor blev helt enkelt inte kontrollerade. Avsikten var att inventeringen skulle vara
en översiktlig dokumentation som utgångspunkt för mer noggranna och fördjupade
utredningar vid behov.
När området mellan Piteå och Luleå fornminnesinventerades år 1987 deltog ett 30-tal
arkeologer i inventeringsarbetet, bland andra Lena Olofsson, som utförde
terrängrekognosceringen i och i nära anslutning till de aktuella utredningsområdena (FMIS).
Amanuens Jorma Karman var platsledare som handledde arbetet och granskade
inventeringsresultatet tillsammans med Lennart Klang (Jönsson 1987).

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 var de
metoder som inledningsvis bedömdes aktuella vid fältarbetet i denna utredning och som
sedermera tillämpades.
Fältarbetet förbereddes med en genomgång av relevant litteratur, FMIS, projektet Skog &
Historia, sametingets hemsida samt historiska kartor från Lantmäteriverket, sökbara på nätet.
Utredningen i fält delades in i två etapper. Den första etappen inleddes med identifiering av
utredningsområdena med hjälp av kartmaterial och GPS. Därefter vidtog noggrann okulär
granskning av markytor och selektiv sondning i utredningsområdena.
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Utredningsområdena utvärderades efter den första etappen. Utvärderingen ledde till att
intensiv sondning på utvalda platser utfördes i den andra etappen och att ett 10-tal provgropar
därtill undersöktes för att om möjligt identifiera fyndmaterial, färgningar, skärvstenar etc. En
provgrop berörde en stensamling som förmodades vara naturbildning och som undersöktes för
att verifiera bedömningen eller se om den alternativt kunde vara någon form av fornminne.
Övriga provgropar berörde sandiga marker där täkt- och vägskärningar inte fanns. Befintliga
väg- och täktskärningar bearbetades med spade för att möjliggöra iakttagelser under mossa
och ris. I samband med fältarbetet kontaktades markägare för information och frågor.
Påträffade fornminnesobjekt fotograferades.
Utredningen utfördes i snö- och tjälfri mark i oktober 2013.

Resultat
Fältförberedelser
Genomgången av historiska kartor resulterade i att inga speciella objekt identifierades i
utredningsområdena. Byarna har flera intressanta lantmäterikartor från 1600-talet, 1700-talet,
1800-talet och 1900-talet. Särskilt Kopparnäs har en mycket fin serie äldre lantmäterikartor
som visar hur bebyggelsen, odlingsmarkerna och skog/betesmarker fördelades. Porsnäs,
Håkansön och Kopparnäs var grunden till bildandet av Norrfjärdens socken år 1905. På
Generalstabskartan från 1859-78 bildar dessa byar en egen liten bygd, som blev centrum i den
nya socknen. Gårdarna är många och utspridda i bygden, bl.a. hade Håkansön ca 25 gårdar
vid storskiftet 1794. Odlingslandskapet består av en mosaik av åkermark närmast gårdarna. I
dag kan dessa tre byar avses med namnet Norrfjärden. Kartorna visar att dagens fördelning av
öppen mark och skogsmark har lång kontinuitet. Det flacka låglänta landskapets stora
förändringar till följd av landhöjningen blir tydliga vid studier av de gamla kartorna. De
gårdar som ursprungligen anlades vid grunda vikar har i dagens läge helt förlorat sin tidigare
strandkontakt. De ligger kvar uppgrundade och har fått ett helt nytt närlandskap, i vilket
uppodling under 1800- och 1900-talen på tidigare ängsmark är karaktäriserande. Inga
indikationer finns i kartorna på att gårdar eller åkermark har funnits i utredningsområdena.
I projektet Skog & Historia förefaller ingen aktivitet ha ägt rum i utredningsområdena enligt
Skogsstyrelsens hemsida ”Skogens pärlor”. Ingen kontaktad markägare hade tips om
fornminne eller fornfynd i utredningsområdena.
Dokumenterade objekt och lämningstyper i utredningsområdena
Utredningen resulterade i att sex lokaler registrerades, varav fem består av sådana sentida
lämningar som i regel inte brukar tillföras FMIS. Dessa utgöres av två gränsmärken i
befintliga fastighetsgränser, en minst 300 m lång linje med ett 30-tal sentida stensamlingar
samt två stenrösen efter ytliga grus- och sandtäkter. De har registrerats huvudsakligen för att
klargöra att de inte ska förväxlas med fornlämningar. Ett objekt därutöver föreslås bedömas
som fornlämning. Denna har med ledning av morfologiska egenskaper och provstick med
sond klassificerats som kokgrop.
Objekten förtecknas nedan i en katalog med beskrivningar av lämningarna, deras föreslagna
status och deras koordinater (bilaga 6). I katalogen ingår även fotodokumentation. Det objekt
som föreslås få status fornlämning har märkts ut i terrängen med blå-gult fornlämningsband.
De förtecknade lämningstyperna enligt FMIS sammanfattas nedan i tabell 1.
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Tabell 1. Registrerade lämningstyper vid den arkeologiska utredningen.
Objekt id

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

LK 2013:575
m.fl.
LK 2013:605

Övrig

Övrig kulturhistorisk lämning som föreslås ej anmälas till FMIS

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning som föreslås ej anmälas till FMIS

LK 2013:607

Övrig

Övrig kulturhistorisk lämning som föreslås ej anmälas till FMIS

LK 2013:608

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning som föreslås ej anmälas till FMIS

LK 2013:611

Kokgrop

Fornlämning

LK 2013:618

Övrig

Övrig kulturhistorisk lämning som föreslås ej anmälas till FMIS

Landskapet och undersökta provgropar
”Utredningsområde A” enligt bilaga 3 består av en bergrygg i Ö-V med berg i dagen och i
sluttningarna nedanför sandiga avlagringar med inslag av tydliga strandvallar. Små, ytliga,
övergivna täkter förekommer på några ställen liksom mindre bläckningar på träd i
fastighetsgränser. Besiktningsförhållandena var goda, bl.a. förekommer markberedning och
vägskärningar inom mindre områden där iakttagelser kan göras utan att provgropar behöver
tas upp för att se om fyndmaterial kan iakttas i marken (bild 1).
Det östra delområdet inom ”Utredningsområde B” enligt bilaga 4 består huvudsakligen av
mycket stenig mark i en nordsluttning (bild 2). Närmare krönpartiet förekommer ytliga täkter
med upplagda stenrösen intill. Därtill förekommer stensamlingar som inte har med täkter att
göra (i den ovan nämnda minst 300 m långa linje med ett 30-tal sådana stensamlingar).
Det västra delområdet inom ”Utredningsområde B” består till stor del av sandig mark med i
nordvästra delen ett ytligt täktområde. Besiktningsförhållandena var huvudsakligen
gynnsamma med gles vegetation och med möjligheter att göra iakttagelser i täktskärningar
(bild 3). Det är i detta delområde som den grop registrerades för vilken föreslås status
fornlämning.

Bild 1. Markberedning i sydvästra delen av ”Utredningsområde A” enligt bilaga 3. Bild från SV.
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Bild 2. Mycket stenig mark i östra delområdet av ”Utredningsområde B” enligt bilaga 4. Bild från
SÖ.

Bild 3. Täktskärning i västra delområdet av ”Utredningsområde B” enligt bilaga 4, bearbetad med
spade för att se om fornlämningsindikationer framkommer. Bild från NV.
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De provgropar som undersöktes för att se om fyndmaterial, färgningar eller skärvstenar
förekommer i marken valdes främst ut i det sandiga delområdet av ”Utredningsområde B”
enligt bilaga 4 men även i delområdet ”Utredningsområde A” enligt bilaga 3. Dessa
provgropar kompletterade de iakttagelser som kunde göras under markytan i befintliga
vägskärningar, täktskärningar och markberedningsspår. Provgroparna gjordes i regel ca 1x1 m
stora och grävdes ner 2-3 decimeter djupt. Varje utvald provgropsplats med närmaste
omgivningar sondades intensivt före grävningen. Deras lägen anges med koordinater och på
karta i bilaga 7. Inga fynd, skärvstenar eller färgningar indikerande fornlämning kunde iakttas
i provgroparna, i befintliga skärningar eller vid sondningen. Alla markytor med provgropar
återställdes efter undersökning till ursprungligt skick.

Bild 4. Provgrop 606 enligt bilaga 7 under undersökning. Bild från Ö.

Bild 5. Provgrop 609 enligt bilaga 7 under undersökning. Bild från NÖ.
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Bild 6. Provgrop 615 enligt bilaga 7 under undersökning. Bild från N.

Bild 7. Provgrop 619 enligt bilaga 7 under undersökning. Bild från NV.
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Vetenskaplig tolkning
Utredningsområdena har nyttjats extensivt i samband med jakt, betesdrift, skogsbruk och
övrigt utmarksbruk, troligen även inom renskötsel, kanske även för militära
övningar/aktiviteter, med talrika spår som resultat efter sentida markanvändning, t.ex. ytliga
täkter, stigar/brukningsvägar, fastighetsgränser etc.
Den registrerade kokgropen tolkas som troligen tillhörig järnålders mellersta del och att den
anlades nära intill en dåvarande havsvik. Den bör i så fall tillhöra järnålderns säljakts- och
fiskeaktiviteter i ett dåtida kust- och skärgårdslandskap.

Vidare undersökningar
Inga ytterligare arkeologiska utredningar eller undersökningar bedöms behövliga i
utredningsområdet för att kartlägga befintlig fornminnesstruktur. En arkeologisk
undersökning av den grop som föreslås få fornlämningsstatus bör kunna precisera gropens
karaktär, funktion och ålder.
De registrerade sentida stensamlingarna som bildar en minst 300 m lång linje ligger
huvudsakligen utanför utredningsområdena och bedöms därför inte behöva en
funktionsbestämning i denna utredning. Troligen kan intervjuer med ortsbor ge information
om dessa stensamlingar.
Eftersom landskapet med all sannolikhet har använts i samband med olika expeditioner under
förhistorisk och historisk tid 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.

Utvärdering
Utredningens syften får anses uppfyllda. Utredningen har undersökt om fornlämningar och
andra kulturhistoriska lämningar av betydelse förekommer i utredningsområdena.
Förekommande fornminnen har registrerats och beskrivits samt bedömts enligt gängse rutiner
enligt FMIS. De har fotograferats. Det fornminne som tillförs FMIS har märkts ut i terrängen
med blå-gula fornlämningsband. Status har föreslagits för berörda fornminnen/lämningar.
Inga speciella problem att identifiera utredningsområdena och göra utredningen kunde
noteras. Det kan inte råda några oklarheter om att utredningens delområden kunde identifieras
i sina helheter i terrängen. Markytor som utreddes okulärt och med hjälp av sond och spade
kunde bedömas utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk sakkunskap.
Inga frågetecken som behöver utredas ytterligare vid arkeologisk utredning kvarstår.
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Förkortningar
Dnr

Diarienummer

FMIS

Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem om fornminnen

HK

Högsta kustlinjen

KML

Kulturminneslagen

M ö.h.

Meter över havet

SGU

Sveriges Geologiska Undersökning

SHMM

Statens Historiska Museer

I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö, samt kombinationer,
t.ex. VNV-ÖSÖ (= från västnordväst till östsydöst).
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Bilagor
Bilaga 1 (s 18) i denna rapport består av en översiktskarta och en Sverigekarta som visar var
utredningen utfördes. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende.
Bilaga 2 (s 19-20) visar Trafikverkets planer för nya vägar i anslutning till
utredningsområdena. Upprättade av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende.
Bilaga 3 (s 21) består av en fastighetskarta som visar det norra delområdet
(”Utredningsområde A”) för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS
före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende.
Bilaga 4 (s 22) består av en fastighetskarta som visar de södra delområdena
(”Utredningsområde B”) för denna utredning och att närbelägna kända fornminnen enligt
FMIS före utredningen saknas inom kartans område. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten
för detta ärende.
Bilaga 5 (s 23-25) består av kartor som visar läget för registrerade objekt vid denna utredning.
Underlagskartorna upprättade av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende.
Bilaga 6 (s 26-33) består av en katalog med registrerade objekt beskrivna och fotograferade.
Bilaga 7 (s 34-36) består av en förteckning (tabell) och en karta som visar var provgropar
grävdes. Underlagskartorna upprättade av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende.
Bilaga 8 (s 37) består av en fotolista.
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23
Bilaga 5

KARTOR
Registrerade lokaler vid utredningen
Länsstyrelsens kartor tillhöriga detta ärende (bilaga 3 och bilaga 4) har använts på följande
två sidor (s 24-25) som underlagskartor för redovisning av registrerade lämningar. För
närmare beskrivningar av dessa hänvisas till bilaga 6 (s 26-33).

24

25

26
Bilaga 6

KATALOG
Registrerade lokaler och objekt vid utredningen
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Objekt LK 2013:575-600,
620-621
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning

Övrig kommentar

Övrig

24L3c
Mellan N: 7267764 E: 799599 och N: 7267975 E: 799802
Kopparnäs 12:4
2013-10-09, 2013-10-11
Övriga kulturhistoriska lämningar
Ca 15-25 m ö.h.
Blockig/stenig moränhöjd. Tallskog.
Linje med stensamlingar, oklar längd. På en sträcka om ca
300 m (NÖ-SV) är ett 30-tal stenrösen 1-3 m i diameter och
0,5-1 m höga av 0,3-1,5 m stora stenar, ofta 0,7-0,8 m stora.
De är belägna 5-15 m från varandra. Troligen är detta endast
en del av en längre linje.
Oklar funktion. Möjligen markering av stängsel, ledning eller
liknande, eventuellt efter militär aktivitet? Stenstorlekarna
tyder på att de är hoplagda med maskin. Sentida karaktär,
troligen 1900-tal. Hela linjen har inte eftersökts, endast den
sträcka som anges ovan är inventerad.

I förgrunden en av stensamlingarna, längre bort skymtar ytterligare en. Foto från SV.
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Karta med läget för stensamlingar (markerade med stjärna och nr) i linje markerad med rött. Gräns
för utredningsområdet markeras med blått. För skala, norrpil och utredningsområdet i sin helhet, se
karta bilaga 5 (s 25). Koordinater SWEREF 99 TM för stensamlingarna, se tabell nedan:
Id-nummer

Koordinat N

Koordinat E

Id-nummer

Koordinat N

Koordinat E

575

7267942

799770

589

7267849

799677

576

7267952

799779

590

7267838

799666

577

7267940

799754

591

7267832

799660

578

7267933

799749

592

7267818

799650

579

7267917

799744

593

7267807

799637

580

7267907

799731

594

7267798

799629

581

7267900

799724

595

7267791

799624

582

7267896

799719

596

7267785

799627

583

7267890

799713

597

7267786

799618

584

7267885

799709

598

7267783

799615

585

7267883

799702

599

7267775

799613

586

7267873

799697

600

7267764

799599

587

7267858

799693

620

7267966

799784

588

7267853

799686

621

7267975

799802
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Objekt LK 2013:605
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning
Övrig kommentar

Gränsmärke
24L3d
N: 7269728 E: 802316
Håkansön 14:15, 15:10, 72:1
2013-10-10
Övrig kulturhistorisk lämning
20-25 m ö.h.
Svagt SV-sluttande moränmark. Barrskog.
Gränsmärke, 1 m i diameter och 0,3 m högt av 0,3-0,4 m
stora stenar.
I befintligt gränshörn.

Foto från Ö.
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Objekt LK 2013:607
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning

Övrig
24L3d
N: 7269775 E: 802426
Håkansön 6:4
2013-10-10
Övrig kulturhistorisk lämning
Ca 25 m ö.h.
Svag S-sluttning av stenig och sandig moränmark. Barrskog.
Stenröse efter täkt, 3-4 m i diameter och 0,4 m högt av 0,10,3 m stora stenar. I område med flera ytliga småtäkter och
ytterligare stenrösen efter täktverksamheten.

Övrig kommentar

Foto från S.
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Objekt LK 2013:608
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning

Övrig kommentar

Gränsmärke
24L3d
N: 7269785 E: 802401
Håkansön 6:4, 15:10, 72:1
2013-10-10
Övrig kulturhistorisk lämning
Ca 25 m ö.h.
Svag SV-sluttning av moränmark. Tallskog.
Gränsmärke, bestående av en högstubbe med bläckningar.
Högstubben är 2,5 m hög och 0,2-0,25 m i diameter med
bläckningar i NV, SÖ och SV. Bläckningarna i NV och SÖ är
30-40 cm höga, 5-6 cm breda och 5 cm djupa. Den i SV är 20
cm hög, 2 cm bred och 2 cm djup.
I befintligt gränshörn utanför men i nära anslutning till
utredningsområdet.

Foto från NV.
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Objekt LK 2013:611
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning

Övrig kommentar

Kokgrop
24L3c

N: 7267942 E: 799539
Kopparnäs 14:17
2013-10-09
Fornlämning
Ca 20 m ö.h.
V-sluttning av sandig moränmark. Tallskog.
Kokgrop, rund, 2 m i diameter och 0,3 m djup. Bottenplanet
är 0,3 m i diameter. Vall kring kanten, 2 m bred och intill 0,15
m hög. Beväxt med tre gamla stubbar och två tallar på vallen.
Vid sondning framkommer kollager 0,35 m under
bottenplanet och kännbara stenar.
Sondning och en ca 0,1x0,1 m stor och 0,2 m djup provgrop
på bottenplanet visar svagt utvecklad blekjord, vilket även
gäller för omgivande mark. Klassificeringen kokgrop baseras
på morfologi och sondning.

Kokgropen inklusive omgivande vall mellan sonden i förgrunden och spaden längre bort. Foto från
NV.
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Objekt LK 2013:618
Norrfjärdens socken
Kartblad
Koordinater SWEREF99TM
Fastighet
Registreringsdatum
Bedömning
M ö.h.
Terräng
Beskrivning
Övrig kommentar

Övrig
24L3c
N: 7267982 E: 799531
Kopparnäs 14:17
2013-10-09
Övrig kulturhistorisk lämning
Ca 20 m ö.h.
V-sluttning av sandig moränmark. Tallskog.
Stenröse efter täkt, 5x3 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m högt av
0,2-0,8 m stora stenar.
6 m NÖ om stenröset vidtar en ytlig täkt mot NÖ.

Foto på intilliggande ytlig täkt på denna rapports försättssida.
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Bilaga 7

Förteckning (tabell) och kartor
som visar var provgropar grävdes

Tabell med läget för undersökta provgropar

Idnummer
606

Koordinat
N
7269812

Koordinat
E
802515

609

7269760

802395

610

7269751

802387

613
614
615

7267961
7267956
7267966

799549
799557
799549

616

7267975

799543

617
619

7267966
7267984

799534
799556

Kommentar
Stensamling, oregelbunden, 1,4 m i diameter och
0,1 m hög av 0,1-0,2 m stora stenar på svagt SVsluttande hällmark. Naturbildning.
Sandmark. Inslag av grus och små rundade stenar.
Inga fynd.
Sandmark. Inslag av grus och små rundade stenar.
Inga fynd.
Sandmark. Inga stenar. Inga fynd.
Sandmark, grus, enstaka småstenar. Inga fynd.
Sandmark och fåtal rundade stenar, 0,1 m stora.
Inga fynd.
Sandmark och gott om rundade småstenar. Inga
fynd.
Sandmark. Inga fynd.
Sandmark med enstaka rundade småstenar. Inga
fynd.

Kartorna på följande två sidor visar var provgropar enligt ovan undersöktes. I anslutning till
provgroparna utfördes även intensiv sondning. Inga fornlämningsindikationer framkom i groparna
eller vid sondningen. Underlagskartor (Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:5 000) med
utredningsområden enligt Länsstyrelsen Norrbotten (se bilaga 3 och bilaga 4).
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Bilaga 8

Fotolista
Foto samtliga bilder: Lennart Klang

Digitala foton
Nr
LK 2013:590

Objekt och varifrån foton tagits
Sentida stensamling med oklar
funktion, från SV
Gränsmärke i befintlig
fastighetsgräns, från Ö
Stenröse efter täkt, från S
Gränsmärke i befintlig
fastighetsgräns, från NV
Kokgrop, från NV

Kategori
Övrig kulturhistorik lämning

Antal
1

Övrig kulturhistorisk lämning

1

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

1
1

Fornlämning

1

Nr
Bild 1-3 och
försättssida

Terräng och vegetation

Kategori

Antal

Olika delar av utredningsområdena

Landskapsbilder

4

Nr
Bild 4-7

Terräng och vegetation
Kategori
Undersökning provgropar (bild 4
från NV, bild 5-6 från N, bild 7 från Landskapsbilder
NV).

LK 2013:605
LK 2013:607
LK 2013:608
LK 2013:611

Antal
4

