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SAMMANFATTNING 

WSP har utfört en kulturmiljöutredning med inriktning arkeologi, motsvarande 

en arkeologisk utredning av typ steg 1. Utredningen har utförts inför planerad 

detaljplan för fritidshusområde vid fastigheten Kåbdalis 4:2. 

Utredningsområdet utgick från en skiss, situationsplan över aktuellt område, 

som tillhandahölls från exploatören.  

Vid kulturmiljöutredningens inventering påträffades 1 härd (Jokkmokk 5050), 

bedömd som fornlämning.  

Förutom härden påträffades tre täkter (Jokkmokk 5044, 5046, 5049), en 

färdväg (Jokkmokk 5048) och ett naturföremål/-bildning med tradition 

(Jokkmokk 5045), alla antikvariskt bedömda som övriga kulturhistoriska 

lämningar. En fornlämningsliknande bildning (Jokkmokk 5047) påträffades 

som fick antikvarisk bedömning ej kulturhistorisk lämning.  

 

INLEDNING 

WSP har den 29 augusti 2018 utfört en kulturmiljöutredning med inriktning 

arkeologi, motsvarande en arkeologisk utredning av typ steg 1, i ett område 

öster om Kåbdalis beläget i Jokkmokks socken och kommun i Norrbottens 

län. Denna typ av utredning brukar även kallas för ”Utredning steg 1 utan 

KML-beslut”. Utredningen har utförts inför planerad detaljplan för 

fritidshusområde vid fastigheten Kåbdalis 4:2. Fastigheterna Kåbdalis 4:3, 

Kåbdalis 2:3 berördes delvis av kulturmiljöutredningen.  

Fornlämningsbilden i området, topografin samt detaljplaneområdets tilltänkta 

läge vid sjön har föranlett kulturmiljöutredningen. Arbetet utfördes av 

Benedict Alexander (uppdragsledare) och Sigrid Tuvall.  

Utredningsområdets utsträckning baserades på den skiss, situationsplan 

över aktuellt område, som tillhandahölls från exploatören. Utredningsområdet 

sträcker sig generellt cirka 15-20 meter, ibland upp till 30 meter, utanför de 

tilltänkta tomter och vägar som redovisades på skissen. I utrednings-

områdets norra del ingick även en udde som ligger utanför tilltänkt 

exploateringsområde. Udden togs med i utredningsområdet på grund av 

fornlämningsbilden och dess direkta anknytning till exploateringsområdet. 
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Figur 1. Översiktskarta. 

Figur 2. Utredningsområdets förhållande till samhället Kåbdalis, närliggande lämningar och omgivande 
landskap. 
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Figur 3. Detaljkarta av utredningsområdet samt avverkad yta enligt data från Skogsstyrelsen. 
Utredningsområdet sträcker sig generellt 15-20 meter utanför tilltänkta tomter och vägar. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag inför fortsatt arbete med 

detaljplan och exploatering. Utredningens syfte är därmed att fastställa om 

och var fornlämningar och/eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom 

utredningsområdet.  

 

METOD OCH INRIKTNING 

Som underlag inför fält och denna rapport har förberedande arkiv, kart- och 

litteraturstudier utförts. Uttag och studier av data gjorts från flera olika 

register, däribland Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

och Skogsstyrelsen, se referenser.  

GSD-Fastighetskartan vektor beställdes från Lantmäteriet. Detta 

kompletteras med geodatatjänsten Topografisk webbkarta Visning, 

översiktlig, som är del av Lantmäteriets öppna data. Även Lantmäteriets 

geodatatjänst Historiska ortofoton Visning har använts. Denna tjänst visar 

ortofoto från år 1960 över aktuellt område. Kartunderlag rörande jordarter har 

hämtats från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Information rörande 

riksintressen kopplad till rennäring och Udtja sameby har hämtats från 

länsstyrelserna samt Sametinget.se. 

Eftersökning av bebyggelse och naturnamn, både svenska och lulesamiska 

stavningar, har gjorts i och i anslutning till utredningsområdet i ortnamns-

registret hos Institutet för Språk och Folkminnen (SOFI). Inget relevant 

framkom i sökningarna.  
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Historiska kartor har studerats och valts ut från Lantmäteriet och Riksarkivet. 

Dessa är karta över Luleå lappmark från år 1828, generalstabskartor från år 

1865 samt 1893, laga skifteskartor från år 1897 och 1900 samt det 

ekonomiska kartbladet från år 1971.  

I samband med utredningen besöktes närliggande registrerade lämningar 

Jokkmokk 4242:1, 4238:1, 4896 samt 4897 för att få en bättre uppfattning av 

områdets fornminnesbild. 

Metoden vid utredningen följde Riksantikvarieämbetets rutiner för FMIS 

(Olsson 2008a, 2008b, Riksantikvarieämbetet 2014). Påträffade forn- och 

kulturlämningar har registrerats i FMIS (Fornminnesinformationssystem). 

Väderförhållandena var goda vid inventeringstillfället.  

Rapportens utformning följer de krav på administrativa uppgifter och 

disposition som ställs av Länsstyrelsen i Norrbottens län i dokumentet 

”Arkeologiska undersökningsplaner och rapporter i Norrbottens län”, i 

förhållande till och anpassat efter utredningens karaktär. Rapportens 

utformning följer Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska rapporter 

med anpassning efter utredningens karaktär.  

 

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP 

Utredningsområdet är cirka 0,2 km2 (20 ha) och beläget runt sjön 

Várevuoljávrres södra del.  

SGU beskriver landformen i området som ett moränbacklandskap med kullig 

morän. Jordartskartan (1:250 000) visar morän med ett mindre inslag av torv 

i sydvästra delen av utredningsområdet. 

 
Figur 4. Utdrag från SGU visningstjänst jordarter 1:250 000 Nordligaste Sverige. CC0 SGU. 
Utredningsområdet markerat med svarta linjer. 

Det aktuella utredningsområdet består av till större delen småkuperad till 

kuperad moränmark med inslag av myrmark. Moränmarken är stenig med 

visst inslag av grus och sand. Området angränsar i väst mot myrmark. Här är 

marken generellt flackare och något blötare. I östra delen rinner en mindre 

bäck med kringliggande sankmark ut i sjön. I sydöstra delen av området är 

området mer kuperat än övriga delar av området. Vid inventeringstillfället var 

en större del av utredningsområdet avverkat och markberett men består 

annars övervägande av tall med inslag av gran och björk. Partiet öster om 
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sjön är skogbeklätt med övervägande barrskog och inslag av lövträd med 

kraftig markvegetation av mossa och bärris. Större delen av detta område 

bestod av en väst- till sydsluttande moränmark med inslag av 

våtmarkspartier.  

 

FORNLÄMNINGSMILJÖ OCH HISTORIK 

1.1 REGISTRERADE LÄMNINGAR 

Inom utredningsområdet finns inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 

lämningar registrerade. Vare sig i Riksantikvarieämbetets FMIS, 

Skogsstyrelsens Skog och Historia-skikt eller i det GIS-skikt Länsstyrelsen i 

Norrbottens län har rörande ogranskade fornlämningar. Området kring 

Kåbdalis har fornminnesinventerats år 1971 samt år 2000. 

Fornlämningsbilden i området domineras av härdar, främst i anslutning till 

sjöarna som ligger cirka 2 km väster om Kåbdalis/Goabddális.  

 
Figur 5. Områdets fornlämningsbild. 

I en utredning genomförd 2009 direkt nordväst om aktuellt utredningsområde 

påträffades en härd, Jokkmokk 4896, samt ett gruvhål, Jokkmokk 4897, se 

figur 2 och 5 för läge. Härden bedömdes som fornlämning och gruvhålet som 

övrig kulturhistorisk lämning. Gruvhålet kan enligt uppgift vara spår efter 

prospektering utförd i nyare tid (Palmbo 2009). 

Cirka 200 meter öst sydöst om utredningsområdet är en uppgift om 

offerplats, seite, registrerad, Jokkmokk 326:1, se figur 2 och 5 för läge. Enligt 

FMIS ska seiten ha stått i en stencirkel efter stigen mellan Bajenis och Pieski 

(Biesske). Seiten hittades 1950 och lämnades in till Ájtte. I samband med 

revideringsinventering år 2000 besöktes området men lokalen kunde inte 

återfinnas. Det är möjligt att Jokkmokk 326:1 skulle kunna vara samma seite 

som beskrivs i Ájttes databas för museisamlingar (Inventarienummer: 

AJ:003355). 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000106749
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000106750
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017103260001
http://collections.ajtte.com/web/object/16895
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Cirka 1 km nordväst från utredningsområdet är två registreringar av 

lämningstypen husgrund, historisk tid, Jokkmokk 4238:1 samt Jokkmokk 

4242:1, bedömda som övrig kulturhistorisk lämning. Enligt beskrivningen är 

dessa runda med en grop i mitten omgiven av en vall med en öppning och 

ska morfologiskt likna en tjärdal men har en avsaknad av kol/sot samt ingen 

avtappningsränna. 

Cirka 1 km västsydväst om utredningsområdet är en boplatsgrop, Jokkmokk 

4243:1. Cirka 2,2 km sydsydväst om utredningsområdet är ett 

fångstgropssystem, Jokkmokk 4247:1 samt härd, Jokkmokk 4250:1. 

Förstagångsinventeringen 1971 nämner uppgifter om att en trolltrumma och 

kultplats kan ha funnits uppe på berget Goabddálisvárre. Vid 

revideringsinventeringen år 2000 antogs denna, samt ytterligare eventuella 

lämningar, ha försvunnit i samband med uppförandet av radartorn/tv-torn. 

De närmaste registrerade sommargravarna ligger vid sjön Gidájávrre, cirka 

4,2 km från utredningsområdet och är registrerade som Jokkmokk 328:1, 

Jokkmokk 328:2 och Jokkmokk 328:3.  

I den närliggande sjön Goabddálisjávrre, finns det en registrering 

(lämningstyp övrigt), rörande uppgift om sommargrav, Jokkmokk 327:1. 

Sommargraven ska ha varit belägen på en holme.  

1.2 OMRÅDETS HISTORIK 

Utredningsområdet ligger inom området för Udtja skogssameby men inte 

inom något riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 § MB). Cirka 4,2 km söder 

om utredningsområdet ligger Tiellejåkkå kärnområde tillhörande Udtja 

sameby. Området nyttjas som vinter-, höst, och vårbetesland. Cirka 3,7 km 

norr om utredningsområdet ligger Vitbäcken kärnområde, vinterbetesland för 

Tuorpon och Jåhkågasska samebyar.  

Orten Kåbdalis är troligen ett nybygge som anlades omkring år 1800. I en 

artikel från Boden-ANAN nr 2 2005 nämns ett nybygge på Kåbdalisudden år 

1797-98. Det är oklart om det var ett planerat eller redan anlagt nybygge. 

Samma artikel nämner även att det under vintern 1800-1801 låg fyra kåtalag 

eller hushåll med renar på Kåbdalis land (Munkestram 2005) samt att det 

förekom fiske i sjön Goabddálisjávrre. 

 I en etnologisk dokumentation av Udtja sameby (Sommarström & Westman 

1997) nämns att det ska ha skett en anläggningssyn av ett nybygge vid 

Kåbdalis år 1801. Äldsta påträffade karta där Kåbdalis syns är från år 1828, 

Frans von Schéeles karta öfver Luleå Lappmark med en del af Norrbottens 

län (SE/KrA/0400/11B/025 a). Kåbdalis är även med på en generalkarta från 

år 1865 (SE/KrA/0400/11A/006), se figur 6 och 7. 

 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142380001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142420001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142420001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142430001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142430001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142470001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017142500001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017103280001
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017103280002
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017103280003
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10017103270001
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Figur 6. Karta från 1828 med Kåbdalis      Figur 7. Karta från 1865 med Kåbdalis. 

OMRÅDETS KULTURMILJÖPOTENTIAL 

Generellt, med tanke på områdets läge i landskapet och omgivande 

fornlämningsbild, antas det kunna finnas lämningar efter bland annat härdar, 

boplatser, boplatsgropar, kulturpåverkade träd, fångstgropar och andra 

lämningar efter jakt, fiske, utmarksbrukande, renskötsel och skogsbruk.  

Närheten till gruvhålet Jokkmokk 4897 gör det möjligt att ytterligare 

gruvhål/skärpningar kan förekomma inom utredningsområdet. Laga 

skifteskartor från 1897 samt 1900 visar på äldre stigsträckningar samt en 

sidvallsäng inom utredningsområdet.  

Då läget för offerplatsen Jokkmokk 326:1 är osäker, kan, med tanke på 

beskrivningen, en möjlig lokalisering vara vid en av stigkorsningarna i 

sydöstra delen av utredningsområdet. Denna stig leder dock inte till Pieski, 

utan slutar vid en sidvallsäng och mindre odlingsmark cirka 2 km öster om 

utredningsområdet. Inga stigar i utredningsområdet är synliga på 

generalstabskartan från 1893. På kartan går en stig mellan Bajenis och 

Pieski cirka 1,5 km öster om utredningsområdet. Det antyder att lokalen 

troligen inte ligger inom aktuellt utredningsområde.  

Det är möjligt att den norra spetsen av udden i södra delen av Várevuoljávrre 

kan vara ett bra läge för sommargravar, vilket beaktats i fältinventeringen. 

Udden är även särskilt intressant med tanke på dess placering i landskapet, 

ett bra läge för härdar och boplatser. 

På laga skiftes kartor från 1897 (Å11-78:1) samt 1900 (25-jok-19) 

förekommer stigsystem inom utredningsområdet. En stig på östra sidan går 

på dessa kartor fram till en sidvallsäng i södra delen av sjön. Denna stig 

finns inte med på nyare kartor. På ekonomiska kartan (25j 8-9 g-h) från år 

1972 syns en stig gå fram till sjökanten, vilket kan indikera båt- eller 

fiskeplats. Denna stig finns inte med på äldre kartor. Stigarna från år 1897 

och 1971 har digitaliserats och använts som underlag i fält. 
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Figur 8. Laga skifteskarta från år 1897 visar två stigsystem samt en sidvallsäng inom utredningsområdet. 
Notera myrmarken i södra delen av sjön som inte är med på dagens kartor.  

Figur 9. Ekonomiska kartbladet från 1971 visar ett annorlunda stigsystem än vad som syns på äldre 
kartor. Den västra stigen som går från järnvägen och ansluter till dagens elljusspår i NV finns fortfarande 
kvar, men är inte redovisad på dagens fastighetskarta. 

UNDERSÖKNINGSDOKUMENTATION 

Samtliga påträffade lämningar har registrerats och fotograferats. Registrering 

och inmätning har skett med mobiltelefon samt surfplatta med inbyggd GPS, 

i programmet Esri ArcGIS Collector och i ett format anpassat efter 

Riksantikvarieämbetets riktlinjer för registrering av dokumentering av forn- 

och kulturlämningar. Inmätning och leverans av digitala lägesdata sker i 

projektionen SWEREF 99TM. Noggrannhet av GPS varierade mellan 2-5 

meter, vanligtvis 4-5 meter. Digital inmätning kontrollerades mot och 

kompletterades, om behov uppstod, med utskrivna kartor. 

Beskrivning och antikvarisk bedömning av lämningarna har skett efter 

Riksantikvarieämbetets handledningar (Olsson 2008a och b) och 
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lämningstyplista (RAÄ 2014). Påträffade lämningar har i samband med 

rapportarbetet digitalt registrerats in i FMIS via Riksantikvarieämbetets 

fjärrportal.  

På grund av avverkningen var det inte möjligt att markera ut de påträffade 

objekten med band. Inga fynd tillvaratogs. 

RESULTAT 

En inventering/besiktning har skett inom hela utredningsområdet. Vid 

inventeringstillfället var en större del av utredningsområdet avverkat och 

markberett. Markberedningsspåren försvårade eftersökandet efter härdar 

men underlättade möjligheten att påträffa fynd efter boplatser som vanligtvis 

ligger dolda under mark. Vid inventeringstillfället användes jordsond. I 

områden med goda förutsättningar för boplatser och härdar gjordes en 

fördjupad inventering vilket innebar en tätare sondering och mer detaljerad 

avsökning i markberedningsspår med blottade jordlager, se figur 10. Den 

fördjupade inventeringen resulterade i en härd. Inga ytterligare indikationer 

på härdar eller boplatslägen påträffades i de områden där det utfördes 

fördjupad inventering/besiktning. 

Inventeringen resulterade i 1 fornlämning, 5 övriga kulturhistoriska lämningar 

samt 1 fornlämningsliknande bildning, bedömd som ej kulturhistorisk 

lämning, se tabell 1 och bilaga 1. De kulturhistoriska lämningar som 

påträffats, bedöms som sentida då de inte har kunnat bekräftas vara äldre än 

år 1850. De skogsbruksåtgärder som skett i området har resulterat i skador 

på 5 av 7 registrerade objekt.  

Tabell 1. Registrerade objekt inom utredningsområdet inrapporterade till FMIS. För 
objektbeskrivningar se bilaga 1. 

RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

Jokkmokk 5044 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5045 Naturföremål/-bildning 
med tradition 

Övrig kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5046 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5047 Fornlämningsliknande 
bildning 

Ej kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5048 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5049 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

Jokkmokk 5050 Härd Fornlämning 

 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216656
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216657
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216658
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216659
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216660
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216661
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216662
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Figur 10. Kartan visar resultat av inventering, områden där det skett fördjupad inventering samt 
sträckning av färdvägar från kartor år 1897, 1900 och 1971.  

1.3 FORNLÄMNING 

Fornlämningen består av en härd och registrerades i Riksantikvarieämbetets 

FMIS som Jokkmokk 5050. Härden ligger i ett låglänt flackt parti längst ut på 

en mindre NNV-sluttande udde söder om sjön. Väst och nordväst om härden 

är spår efter en äldre vik, nu bestående av myrmark. Myrmarken är 

redovisad på laga skifteskartorna men inte på dagens fastighetskarta.  

Härden är oval, 0,8 x 0,6 m (N-S) och 0,1 m h. Ofylld. I kanten är 0,05-0,15 

m st stenar utan fyllning. I S kanten av härden påträffades sparsamt med kol. 

På härden påträffades ett mindre antal brända ben, troligen framkomna i 

samband med de skador som skett vid markberedningen. Härden är skadad 

av markberedning, både stenskoning och fyllning.  

 

Figur 11. Närbild av brända ben från härden Jokkmokk 5050. 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216662
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Figur 12. Lodfoto över härden Jokkmokk 5050. 

En noggrann okulär besiktning gjordes av udden, med fokus på markskador, 

för att se om det fanns spår efter boplatslämningar eller ytterligare 

anläggningar i anslutning till härden. Sondering utfördes i partierna mellan 

markberedningsspåren. Inget påträffades. De brända benen lämnades kvar 

på härden.  

Figur 13. Miljöbild över området där härden Jokkmokk 5050 påträffades. Härdens läge vid 
måttbandet i nedre vänstra hörnet. Foto åt N.  

 

1.4 ÖVRIGA KULTURHISTORISKA LÄMNINGAR 

Här nedan följer en översiktlig beskrivning av övriga påträffade lämningar. 

För mer detaljerade objektbeskrivningar hänvisas till Bilaga 1. 

De äldre färdvägarna redovisade på historiska kartor inom det västra 

området, har till större delen förstörts i och med avverkning och 

markberedning. Del av en övergiven stig/kärrväg påträffades dock i områdets 

sydvästra del och överensstämde med laga skifteskartorna. Färdvägen är 

registrerad i Riksantikvarieämbetets FMIS som Jokkmokk 5048 och har fått 

den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning.  

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216660
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Figur 14. Jokkmokk 5048, färdväg. Foto åt Ö. 

I området påträffades tre gropar tolkade som spår efter täktverksamhet, alla 

bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar. Täktgroparna är alla 

belägna i södra änden av moränås/-höjd och ger ett sentida intryck. Två av 

täktgroparna ligger i anslutning till stigar redovisade på äldre kartor. 

Jokkmokk 5049 ligger vid en stig redovisad på 1897 och 1900 års kartor. 

Jokkmokk 5044 ligger vid en stig redovisad på det ekonomiska kartbladet 

från år 1971.  

    
Figur 15 Jokkmokk 5049, täktgrop. Foto åt SÖ.  Figur 16. Jokkmokk 5044, täktgrop. Foto åt S. 

Täktgropen Jokkmokk 5046 ligger cirka 15 meter utanför utredningsområdet. 

Objektet registrerades då den ansågs ligga tillräckligt nära för att vara av 

intresse inför fortsatt planering av området. 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216661
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216656
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216658
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Figur 17. Jokkmokk 5046. Täktgrop. Foto åt V. 

 

På en udde med flack våtmark påträffades ett träd med två bleckor, 

registrerad som Jokkmokk 5045, naturföremål/-bildning med tradition, och 

bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. Jokkmokk 5045 ligger inom 

utredningsområdet, men enligt uppgift, utanför det område som är aktuellt för 

detaljplan. Trädets läge på udden har utgjort en bevarandefaktor och det har 

därmed undgått påverkan från modernt skogsbruk. Området hade före 

fältbesöket noterats som ett intressant läge. Vid fältbesöket påträffades inga 

fler lämningar än tallen. Området är troligen för låglänt och blött för härdar. 

Ett möjligt härdläge i norr, som var lite torrare, undersöktes mer noggrant. 

Inga fynd påträffades.  

   
Figur 18. Jokkmokk 5045, naturföremål/-bildning med tradition, bestående av två bleckor i träd 
med huggspår. Foto åt V och NV. 

 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216657
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1.5 EJ KULTURHISTORISK LÄMNING 

I nordöstra delen av utredningsområdet, cirka 5 meter öster om sjön 

Várevuoljávrre påträffades en fornlämningsliknande bildning, Jokkmokk 

5047, i en låglänt, stenig och fuktig moränmark. Den fornlämningsliknande 

bildningen består av en vattenfylld grop som delvis påminner om en 

förvaringsgrop, alternativt källa, men har bedömts vara naturlig på grund av 

dess läge och utformning. Vattnet i gropen är stillastående och nivån är 

direkt knuten till sjön. I området, som är ett fuktigare parti, förekommer flera 

naturliga gropar/sänkor men med något annorlunda utformning. Jokkmokk 

5047 har bedömts som ej kulturhistorisk lämning. 

Figur 19. Jokkmokk 5047, fornlämningsliknande bildning. Foto åt N. 

 

1.6 ÖVRIGA IAKTTAGELSER  

Marken var i vissa områden järnhaltig, kraftigt rostfärgad och med förekomst 

av skenhällor, i vissa fall närmast rödfärgad. Detta förekom främst i områden 

som tidigare troligen varit myrmark eller under vatten. Dessa inslag 

bedömdes vara alla naturliga. Kol och sot förekom på flera platser i 

markskador och bedömdes vara naturliga inslag efter skogsbränder. 

I NV delen, mot sjön, går elljusspåret/stigen utmed en avsats som är ett bra 

läge för härdar. Inga härdar påträffades. Elljusspåret övertäcker större delen 

av avsatsen. Här förekom även flera gropar intill elljusspåret. Groparna 

tolkades som naturliga eller sentida, främst kopplade till den stig som är 

synlig på ekonomiska kartbladet och fortfarande i bruk, idag som elljusspår. 

I nordvästra delen i anslutning till västra myrområdet, nära elljusspåret och 

en slogbod, iakttogs en sentida härd (troligtvis fortfarande i bruk) som inte 

registrerades. 

De alternativa lägena för Jokkmokk 326:1 som nämns tidigare i rapporten 

inventerades. Inga spår påträffades som indikerade att Jokkmokk 326:1 kan 

ha legat inom det aktuella området. 

Söder om täktgropen Jokkmokk 5044 iakttogs spår efter stigen/vägen från 

1971 års karta. I täktgropen påträffades även ett fiskenät som indikerar att 

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216659
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000216659
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stigen gått till en sentida båtplats. Inga övriga spår efter båtplatsen 

påträffades.  

Området öster om sjön, norr om bäcken, var skogbeklätt och till större delen 

till synes opåverkat men trots detta påträffades inte de äldre 

stigsträckningarna som var redovisade på laga skifteskartorna. Äldre 

övervuxna spår efter skogsmaskiner syntes i området, bland annat vid 

stigarnas lägen, vilket kan ha påverkat dessa. Inga spår efter brukandet av 

sidvallsängen kunde iakttas.  

I samma område iakttogs ett flackare parti med fördelaktigt läge för härdar. I 

detta område gjordes en fördjupad inventering med tätare marksondering, se 

figur 10. Inga härdar eller indikationer av härdar påträffades inom området. 

I områdets östra del, på krönet av en moränhöjd, påträffades rester av ett 

äldre trätorn, se figur 20. Trätornet är cirka 5-6 meter högt och 1,7 x 1,7 m 

stort, bestående av tre större stockar/stammar, hopspikade med tvärgående 

mindre stockar. Asfaltspapp och ”modern” trådspik fanns vid och på tornet. 

Trätornet har bedömts vara ett äldre jakttorn från början eller mitten av 1900-

talet och registrerades inte. På historiska ortofoton ser man att det år 1960 

var mycket glesare skog, eventuellt avverkat runt tornet. En alternativ 

tolkning för tornets funktion är att det även skulle ha kunnat fungera som 

brandtorn eller utkikstorn. Lämningens funktion har diskuterats med 

byggnadsantikvarie Lars Jönses på Dalarnas museum, som studerat 

brandtorn. Utifrån diskussionen bedömdes det att läget inte är det bästa för 

ett brandtorn. Om det funnits ett brandtorn bör det ha varit placerat på berget 

Goabddálisvárre, norr om Kåbdalis. 

  

Figur 20. Rester av trätorn i östra delen av området, inte registrerat. 

 

KULTURHISTORISK TOLKNING 

Resultatet av inventeringen i utredningsområdet överensstämde relativt väl 

med det resultat som förväntades. De lämningar som påträffades inom 
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området uppvisar en typisk bild av vad som kan finnas i denna typ av miljö 

och uppvisar ett brett spektrum hur man har nyttjat området genom tiderna.  

Den härd som påträffades kan vara kopplad till renskötarkultur, alternativt en 

tidigare jakt/fiskekultur. Det är möjligt att det kan ha förekommit fler härdar i 

de områden som markberetts men inga spår efter dessa påträffades. Om de 

funnits har de förstörts i samband med markberedningen. 

Det är möjligt att täktgroparna skulle kunna vara spår efter den prospektering 

som ska ha utförts för cirka 40 år sedan, nämnd i Norrbottens museums 

rapport 2009:16. Ur ett större landskapsperspektiv ser man hur de tre 

groparna, tillsammans med gruvhålet Jokkmokk 4897 ligger i NNV-SSÖ 

riktning vilket kan tyda på att man försökt följa/hitta ett malmstråk. De skulle 

därmed kunna vara prospekteringsgropar. Inga tydliga indikationer att så är 

fallet påträffades.  

FÖRSLAG TILL FORTSATTA 
ÅTGÄRDER  

De kulturhistoriska lämningar som påträffats, bedöms vara sentida då de inte 

har kunnat bekräftas vara äldre än år 1850. Alla övriga kulturhistoriska 

lämningar som berörs av den planerade detaljplanen var skadade och har 

därmed förlorat del av sitt bevarandevärde. Täktgroparna anses ha ett 

begränsat kulturhistoriskt värde då de är skadade samt troligtvis är sentida. 

Möjlighet att inkorporera vissa av lämningarna i den förestående detaljplanen 

kan övervägas. Ett exempel kan vara att, där så är möjligt, anlägga vägarna i 

ungefär samma läge som stigarna för att behålla de stråk som historiskt 

nyttjats i landskapet. Exempelvis att anlägga en av de planerade vägarna i 

ungefär samma läge som färdvägen Jokkmokk 5048 som en skiss av 

detaljplanen visade. 

Jokkmokk 5045 samt 5046 bedöms inte påverkas av den planerade 

detaljplanen då de ligger, enligt uppgift, utanför denna.  

För Jokkmokk 5050 bör fortsatta åtgärder utgöras av vidare arkeologiska 

undersökningar om fornlämningen kommer att beröras. Ett bevarande 

förslag är att anpassa detaljplanen efter fornlämningen så att den, samt ett 

buffertområde, fornlämningsområde, undantas.  

Inga iakttagelser, lämningar eller fynd har i övrigt påträffats som indikerar att 

okända fornlämningar skulle finnas inom de andra delarna av 

utredningsområdet.  

Tidigt samråd med länsstyrelsen rörande fornlämningen och de övriga 

kulturhistoriska lämningarna rekommenderas. 

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Ingrepp i mark inom eller 

i anslutning till fornlämning är tillståndspliktigt enligt Kulturmiljölagen. Om 

ingrepp i fornlämning blir aktuell ska ansökan om tillstånd till ingrepp ställas 

till länsstyrelsen. Det är sedan länsstyrelsen som beslutar om vilka åtgärder 

som behöver vidtas.  
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UTVÄRDERING 

Den planerade tiden för fält var tillräcklig, likaså förberedelserna. Däremot 

upptäcktes det sent i planeringen att en större del av området var avverkat 

och markberett vilket förändrade förutsättningarna för fältarbetet.  
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Historiska kartor (https://historiskakartor.lantmateriet.se) 

Lantmäterimyndigheternas arkiv:  

25-jok-19 Kåbdalis by, laga skifte (1900)  

Lantmäteristyrelsens arkiv: 

Å11-78:1 Kobdalis nr 1-5, Laga skifte (1897)  
 

Rikets allmänna kartverks arkiv: 

Generalstabskartan, Stenträsk J242-28-1 (1893) 

Ekonomiska kartan Kåbdalis J141-25j8-9g-h73 (1973)  
 

Riksarkivet:  

Sverige Topografiska kartor, Västerbotten, Norrbotten och svenska 

lappmarken, detaljkartor, SE/KrA/0400/11B/025 a (1828). Länk 

Sverige Topografiska kartor, Västerbotten, Norrbotten och svenska 

lappmarken, generalkartor, SE/KrA/0400/11A/006 (1865). Länk 

 

 

  

https://historiskakartor.lantmateriet.se/
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0002392_00001
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0002346_00001
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

WSP uppdragsnr:  10272501 

Uppdragsgivare/Finansiär:  Björn Eriksson, Kåbdalis                
(kontaktperson: Liv Stråman) 

Typ av uppdrag:  Kulturmiljöutredning, inriktning arkeologi. 
Utredning steg 1 utan KML-beslut 

Fornlämning nr, lämningstyp: Jokkmokk 5044 - Brott/täkt (ökl); Jokkmokk  
5045 – Naturföremål/-bildning med tradition 
(ökl); Jokkmokk 5046 – Brott/täkt (ökl); 
Jokkmokk 5047 – Fornlämningsliknande 
bildning (ekl); Jokkmokk 5048 – Färdväg (ökl); 
Jokkmokk 5049 - Brott/täkt (ökl); Jokkmokk 
5050 – Härd (R) 

Län:   Norrbotten 

Landskap:   Lappland 

Kommun:   Jokkmokk 

Socken:   Jokkmokk 

Fastigheter:   Kåbdalis 4:2, Kåbdalis 4:3, Kåbdalis 2:3 

Indexruta (Kartblad):  73H 4c NO 

Datering: Stenålder till modern tid 

Fältarbetsledare:  Benedict Alexander 

Fältpersonal:   Sigrid Tuvall 

Rapportansvarig:  Benedict Alexander 

Granskare, rapport:  Cecilia Flygare 

Undersökt yta:  196 416 m2 

Höjd över havet:  ca 340-365  m ö h. 

Koordinatsystem:  SWEREF 99TM.  

Koordinater: E 725543 N 7345535 (mitten av 
utredningsområde) 

Inmätningsmetod:  Inmätt med GPS (integrerad i mobil/platta). 
GCC WS 84 

Fynd:  Inga fynd tillvaratogs 

Foto:   Digitala bilder, foto-id: U10272501_2018...  

Fotograf:   Benedict Alexander, Sigrid Tuvall WSP 

Dokumentationsmaterial:  Enbart digitalt dokumentationsmaterial. 
Förvaras på WSPs server, där back-up tas 
dagligen. 

Digital programvara:  ESRI Collector, ArcGIS 10.5. Adobe Photoshop 
CC 2018, MS Office. 

Anpassning av kartor till rapportens format kan leda till att skaltext ibland är felaktig. Utgå 

därmed från skalstocken. 

BILAGOR 

BILAGA 1 Redovisning av forn- och kulturlämningar.  
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BILAGA 2 Miljöbilder över utredningsområdet. 

Miljöbild över del av utredningsområde i väst med spår efter markberedning. 

I bakgrunden kan udde där Jokkmokk 5045 är belägen, till större delen 

omgiven av vatten. Foto mot N.  

Miljöbild över östra utredningsområdet i del där fördjupad inventering 

utfördes. Foto mot N. 
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Miljöbilder över utredningsområdets västra del med tydliga spår efter 

markberedning. Foton mot Ö och N, tagna på två olika platser.  

Miljöbild över den udde där härden Jokkmokk 5050 påträffades. Härden 

ligger i slutet av en av de synliga markberedningsskadorna, mot myrmarken. 

Foto mot NV. 
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Miljöbild av nordvästra delen av utredningsområdet med elljusspår. Foto mot 

SÖ. 

Miljöbild av nordvästra delen av utredningsområdet med elljusspår och 

slogbod. En sentida härd (ej registrerad) påträffades mellan elljusspår och 

myrmark (ej synlig på bild). Foto mot NV. 
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BILAGA 3 FOTOLISTA  
 
 

Foto-id/filnamn Objekt Fotoriktning Fotograf 
U10272501_2018_Jokkmokk 5044_1 Jokkmokk 5044 S B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5044_2 Jokkmokk 5044 S B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5045_1 Jokkmokk 5045 V B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5045_2 Jokkmokk 5045 NV B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5046_1 Jokkmokk 5046 V B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5047 Jokkmokk 5047 N B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5048 Jokkmokk 5048 Ö B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5049 Jokkmokk 5049 SÖ B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5050_1 Jokkmokk 5050 Lodfoto B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5050_2 Jokkmokk 5050 Lodfoto B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5050_3 Jokkmokk 5050 Detaljfoto, ben B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5050_4 Jokkmokk 5050 NNV B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk 5050_5 Jokkmokk 5050 N B. Alexander 

U10272501_2018_Jokkmokk_5050_6 Jokkmokk 5050 Lodfoto S. Tuvall 

U10272501_2018_Trätorn Trätorn S B. Alexander 

U10272501_2018_MB befintlig väg V 
del av UO 

Miljöbild (MB) 
Befintlig 
traktorväg i V del 
av UO. 

S S. Tuvall 

U10272501_2018_MB rostfärgad jord MB, Rost-
/rödfärgad jord i 
UO. 

- S. Tuvall 

U10272501_2018_MB stentorn i V del 
av UO 

MB, stentorn. - S. Tuvall 

U10272501_2018_MB Ås i NV, foto 
mot V 

MB, ås-sluttning 
i NV av UO, mot 
myr i V. 

V S. Tuvall 

U10272501_2018_MB Överblick mot 
NNÖ 

MB, överblick 
UO från S. 

NNÖ S. Tuvall 

U10272501_2018_MB Överblick UO 
mot N 

MB, överblick 
UO från S. 

N S. Tuvall 

U10272501_2018_MB_Åsrygg i NV MB, åsrygg i NV 
del av UO. 

N S. Tuvall 

U10272501_2018_Ås i NV, foto mot 
SÖ 

MB, elljusspår i 
NV.  

SÖ S. Tuvall 

U10272501_2018__MB_V UO (4) MB, V del av UO N B. Alexander 

U10272501_2018_MB AID9 MB, V. N B. Alexander 

U10272501_2018_MB från S MB panorama 
från S. 

N B. Alexander 

U10272501_2018_MB_NV_UO (2) MB NV del av 
UO. 

SÖ B. Alexander 

U10272501_2018_MB_S UO MB S del av UO. NÖ B. Alexander 

U10272501_2018_MB_V UO 
(1)_framsida 

MB V del av UO 
med stentorn. 

NNÖ B. Alexander 

U10272501_2018_MB_V UO MB V del av UO. N B. Alexander 

U10272501_2018_MB_Ö_UO_AID12 MB Ö del av UO N B. Alexander 

U10272501_2018_MB_Slogbod i V MB NV del av 
UO med slogbod 
och elljusspår. 

NV B. Alexander 

U10272501_2018_MB3 MB V del av UO. SSÖ B. Alexander 

 
Fotografier markerade med fetstil är med i rapporten. 
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WSP Sverige AB 
Bergmästaregatan 2  
791 30 Falun  
Besök: Bergmästaregatan 2  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


