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Sammanfattning
Under samrådsprocessen om utbyggnadsför-
slaget för planerad 400 kV-ledning mellan sta-
tion Messaure i Jokkmokks kommun och finska 
gränsen vid Torne älv, vid Risudden i Övertorneå 
kommun har synpunkter framkommit  vilka lett 
till att ytterligare geografiska alternativ utretts 
för ett antal delsträckor. Kulturlandskapet har på 
uppdrag av Svenska kraftnät utfört en komplet-
terande frivillig arkeologisk utredning inom tre
områden i anslutning till redan utrett område 
under september 2020.

De kulturhistoriska lämningarna inom om-
rådet utgörs främst av utmarkslämningar som 
visar på bruket av skogens resurser. Dessa ut-
görs av tre områden med skogsbrukslämningar 
(L2020:9029, L2020:9031 samt L2020:9033), de 
består samtliga av en kolarkoja med en eller flera 
kolbottnar runt. Två ensamliggande kolbottnar 
(L2020:9034 samt L2020:9036). En kemisk in-
dustri i form av en tjärdal (L2020:9032). Därtill 
framkom förhistoriska lämningar i form av en 
boplatsgrop (L2020:9035) och två härdar. De sist-
nämnda har sammanförts till ett boplatsområde 
(L2020:9037).

Fornlämningar och möjliga fornlämningar är 
skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) 

och genom miljöbalkens generella hänsynsreg-
ler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturläm-
ningar och kulturmiljöer. För fornlämningar gäl-
ler att de förutom själva lämningen även omges 
av ett så kallat fornlämningsområde. Fornläm-
ningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen 
från fall till fall. Om vägdragning och arbets-
områden inte kan förläggas utanför respektive 
fornlämningsområde ska ansökan om ingrepp i 
fornlämning göras hos länsstyrelsen. Om tvek-
samhet uppstår huruvida det är möjligt för upp-
dragsgivaren att uppfylla detta bör omedelbar 
kontakt tas med länsstyrelsen.

Övriga kulturhistoriska lämningar berörs av 
hänsynsparagrafer enligt 2 kap i Miljöbalken. 
Generellt bör ett skyddsområde på 10 meter till-
lämpas för övriga kulturhistoriska lämningar.

Utmärkning av hänsynsobjekt bör göras av 
arkeolog innan anläggningsarbeten startas. Fy-
siska skydd ska placeras ut om det anses nöd-
vändigt efter riskanalys. En generell synpunkt 
är att det är viktigt att inte placera material och 
dumpmassor på ett sådant sätt att det riskerar 
att rasa ner material utanför utredningsområ-
det, då eventuella skyddsvärda objekt som är be-
lägna utanför utredningsområdet inte behand-
las i denna rapport.

Planerad 400 kV-ledning mellan Messaure och 
Risudden. Jokkmokk, Gällivare och Överkalix 
kommun, Norrbottens län. 
Kompletterande frivillig arkeologisk utredning
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Del 1 Inledning
Bakgrund och syfte
Under samrådsprocessen om utbyggnads för-
slaget för planerad 400 kV-ledning mellan sta-
tion Messaure i Jokkmokks kommun och finska 
gränsen vid Torne älv, vid Risudden i Övertorneå 
kommun har synpunkter framkommit  vilka lett 
till att ytterligare geografiska alternativ utretts 
för ett antal delsträckor. Kulturlandskapet har på 
uppdrag av Svenska kraftnät utfört en komplet-
terande frivillig arkeologisk utredning inom tre 
områden i anslutning till redan utrett område, 
se illustration 1. Fältinventering utfördes under 
september 2020.

Utredningsområdet
De tre delområdena är belägna inom Jokkmokk 
(delområde 1), Gällivare (delområde 2) samt 
Överkalix kommuner (delområde 3).

Delområde 1 är 33,5 hektar stort. Det är belä-
get söder om Messaure damm vid Kanibäcken, 
i Jokkmokk kommun. I ett landskapsperspektiv 
ingår området i region 3 Södra Norrbottens in-

land, illustration 2.1  Inom området fanns inga 
kända lämningar före utredningen. I närhet till 
området är fem övriga kulturhistoriska läm-
ningar registrerade i kulturmiljöregistret. Fyra 
stenupplag (L2019:5550 - 5553) samt en tjärdal 
(L1994:4391).2

Delområde 2 är 4,7 km² stort. Det är beläget 
på ömse sidor om Råneåälven, Gällivare kom-
mun, illustration 3. I ett landskapsperspektiv 
ingår området i region 4 Östra Norrbottens in-
land.3 Inom området fanns fyra fornlämningar 
kända före utredningen.4 De utgörs av fyra bo-
platsgropar (L1994:2678, L1994:4828, L1994:4829 
samt L1994:6039) samtliga belägna på östra sidan 
av Råneåälven.

Delområde 3 är 51,5 hektar stort. I ett land-
skapsperspektiv ingår området i region 2 Kust-
landets skogsbygder.5 Det är beläget norr om 

1 Höglin 1998.
2 Riksantikvarieämbetet 2020.
3 Höglin 1998.
4 Riksantikvarieämbetet 2020.
5 Höglin 1998.

Illustration 1. Översiktskarta med utredningsområdet för 2019 års utredning markerat samt de tre delområden som den kompletterande 
utredningen omfattande.



7

Granbergets naturreservat. Vare sig inom ut-
redningsområdet eller i dess närhet finns några 
lämningar registrerade i kulturmiljöregistret.6

Inget av delområdena berör riksintresse för 
kulturmiljövården eller regionala kulturmiljöer. 7

Tidigare utredningar
Området för det föreliggande utbyggnadsförsla-
get inventerades år 2019 av Kulturlandskapet och 
resultaten presenterades i en rapport 2020. Vid 
utredningen påträffades 97 lämningar: 21 forn-
lämningar och 76 övriga kulturhistoriska läm-
ningar. I utredningsrapporten finns en utförlig 
presentation av projektets förutsättningar, na-
tur- och kulturmiljön i området samt resultatet 
från den utförda inventeringen.8  

Arkivstudier
En genomgång av äldre kartmaterial genomför-
des inför utredningen 2019. Se rapporten från 

6 Riksantikvarieämbetet 2020.
7 Riksantikvarieämbetet 2011 och Länsstyrelsen Norrbot-
ten 2010.
8 Swedberg, Wigert och Östlund 2020.

2020 för en sammanställning av historiska kar-
tor från området.9 Inför den kompletterande ut-
redningen gjordes en förnyad genomgång av de 
nu aktuella områdena. Denna resulterade dock 
inte i några iakttagelser som förändrade den ti-
digare bilden eller fördjupade kunskapen om de 
nu aktuella områdena.10

Metod
Inför fältinventering studerades kända fornläm-
ningar, historiska kartor, ortofoto samt lidardata 
för de aktuella områdena.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar har dokumenterats genom beskriv-
ningar och fotografier samt mätts in med DGPS. 
Lämningarna har lagts in i Kulturmiljöregistret. 
Redan kända lämningar besiktigades för att fast-
slå att antikvarisk status och skyddsvärde fortfa-
rande gäller samt för kontroll av lägesinforma-
tion. I de fall status ändrats sedan tidigare, har 
dessa förändringar registrerats i Kulturmiljöre-
gistret.
9 Swedberg, Wigert och Östlund 2020.
10 Lantmäteriet 2020.

Illustration 2. Vy över delområde 1 mot nordväst.



8

Förväntat resultat
Förarbetet utgjorde grund för olika prioritering-
ar inom de olika delsträckorna.

Delsträcka 1 utgörs av en moränsluttning som 
genomrinns av en bäck. Potentialen för att finna 
lämningar bedömdes som störst i nära anslut-
ning av bäcken, kanske i form av ett fåtal skogs-
industrilämningar eller boplatsspår.

Delsträcka 2 utgörs dels av området kring 
Råneälven, där fler lämningar av den typ som 

redan är kända i området förväntades, främst 
boplatsgropar och eldstäder. Den östra delen av 
sträckan utgörs av en våtmarksmosaik men med 
ganska stora skogsområden. I denna del förvän-
tades främst ett antal skogsbrukslämningar.

Delsträcka 3 utgörs av ett myrrikt område 
med visst skogsinslag. Utifrån landskapstyp och 
tidigare kända lämningar i närområdet förvän-
tades ett ringa antal av skogsbrukslämningar 
kunna förekomma inom området.

Illustration 3. Råneåälven inom delområde 2 mot nordost.
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Del 2 Resultat
Resultat
Sammantaget registrerades åtta kulturhisto-
riska lämningar inom utredningsområdet. Läm-
ningarna består av två fornlämningar samt sex 
övriga kulturhistoriska lämningar.

För en sammanställning av lämningarna, de-
ras position i landskapet och den antikvariska 
bedömningen för respektive lämning, se illustra-
tion 4 samt Bilaga 1.

Kulturmiljövärden inom området
De övriga kulturhistoriska lämningarna inom 
området utgörs främst av utmarkslämningar 
som visar på bruket av skogens resurser. Dessa 
utgörs av tre områden med skogsbrukslämning-
ar (L2020:9029, L2020:9031 samt L2020:9033), 
de består samtliga av en kolarkoja med en eller 
flera kolbottnar runt. Två ensamliggande kol-
bottnar (L2020:9034 samt L2020:9036). En ke-
misk industri i form av en tjärdal (L2020:9032). 
Därtill framkom fornlämningar i form av en bo-
platsgrop (L2020:9035) och två härdar. De sist-
nämnda har sammanförts till ett boplatsområde 
(L2020:9037).

Bedömningar och rekommendationer
Kulturhistoriska lämningar är ett samlingsbe-
grepp som omfattar både fornlämningar och öv-
riga kulturhistoriska lämningar. Kulturhistoris-
ka lämningar är spår efter människors verksam-
het i landskapet som tillkommit genom äldre 
tiders bruk. Även de kulturhistoriska lämningar 
som inte är fornlämningar är en viktig del av kul-
turmiljön.

En kulturhistorisk lämning med status som 
fornlämning skyddas enligt 2 kap i Kulturmiljö-

lagen (KML). För att en lämning skall ges status 
som fornlämning krävs att den tillkommit före 
år 1850, är en lämning efter människors verk-
samhet under forna tider, har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Utan 
att först beviljats tillstånd från Länsstyrelsen är 
det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut eller på 
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek 
avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

En kulturhistorisk lämning med status som 
övrig kulturhistorisk lämning har tillkommit efter 
1850 och skyddas därmed inte av Kulturmiljö-
lagen. Däremot omfattas den av det generella 
skyddet för kulturmiljön som anges i 2 kap i Mil-
jöbalken.

Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.

Generella rekommendationer
Utmärkning av hänsynsobjekt bör ske av arkeo-
log innan anläggningsarbeten startas. Fysiska 
skydd ska placeras ut om det anses nödvändigt 
efter riskanalys. En generell synpunkt är att det 
är viktigt att inte placera material och dumpmas-
sor på ett sådant sätt att det riskerar att rasa ner 
material på kulturlämningar eller fornlämnings-
områden. Samma sak gäller utanför utrednings-
området, då eventuella skyddsvärda objekt som 
är belägna utanför utredningsområdet inte be-
handlas i denna rapport eller tidigare rapporter.
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Bilagor

1. Lämningar 
2. Lämningar i Kulturmiljöregistret
3. Fotolista 



14

Bilaga 1 - Lämningar

Beskrivning
L2020:9029

L2020:9031

L2020:9032 Kemisk industri

L2020:9033

L2020:9034

L2020:9035 Boplatsgrop

L2020:9036

L2020:9037 Boplatsområde

LämningsnrLämningtyp
Område med 
skogsbrukslämningar

Kolarkoja, 4,5x4 m och 1 m h. Spismursröse i NO. 2x1 m och 
1 m h, bestående av otuktade övermossade stenar två st 
synliga 3x2- 4x3 m stor. Vall runt kojan är 0,5- 2 m br och 
0,2-1 m h. Ingång mot älv i öst. Kolbotten 15 m SO om: 
Kolbotten, rund, 17 m i diam och 0,8 m h. Omgiven av 
ränna 1-2 m br och 0,2-0,4 m dj, nästan hela vägen runt om. 
På kant av kolbotten är 10 stt stybbgropar 0,5x0,5-2x1 m st 
och 0,1-0,4 m dj.  Rikligt med kol vid sondning. Ytan lätt 
välvd med några svackor

Område med 
skogsbrukslämningar

Kolbotten, oregelbunden, 14x13 m (NO-SV), 0,5 m h. En 
synlig stybbgrop i NNO 2x1,5 (SSO-NNV) och 0,2 m dj. Lite 
ojämn yta. rikligt med kol. avgränsad via sondning då den 
är svår att avgränsa. Antydan till ränna i form av svacka 
runt om. 
Husgrund 20 m åt NO: Kolarkoja, rektangulär, 5x4,5 m 
(NNO-SSV) och 0,4 m h. Vall 1,5- 2 m br och 0,2- 0,3 m h.  
Spismursröse i N-NNO-sidan, bestående av 12 st 0,4x0,3- 
0,5x0,5 m st otuktade och delvis övermossade stenar. 

Tjärdal, närmast oval, 5x3m och 0,4 m dj. Delvis vall 2-3 m 
br och intill 0,3 m h. Öppning för ränna i SSV sidan. ränna 5 
m lång, 0,5 -1 m br och 0,2-0,4 m dj (SSV-NNÖ). tjärdal 
ingrävd i liten ca 1 m h kulle. kol påträffas vid sondning i 
gropen men ej på

Område med 
skogsbrukslämningar

Kolbotten, oregelbunden, 38x13 m (NNV-SSV) och0,4 m h. 
oregelbunden yta. inga stybbgropar eller ränna. Avgränsad 
med hjälp av sond. rikligt med kol. Ca 10 m SV om väg. myr 
i SV. Kolarkoja i NNV: Kolarkoja, rektangulär, 5x2,5 m och 
0,3 m  h. bestående av 1 varv knuttimrade stockar, plåtbitar.

Kolningsanläggning Kolbotten,18x18x0,6, rund, plan botten utan kol, omgiven 
av 2,5 m br o 0,6 m h vall med rikligt kolinnehåll, ingen 
ränna eller stybbgropar runt om, men sandtäkter i 
närheten. vedupplag med delvis förkolnad ved

Boplatsgrop, oval 7x3,5 (NV-SO). Gropen är 3,5x2 (NV-SO), 
0,3 m dj, omgiven av vall 1 m br, 0,2 m h.

Kolningsanläggning Kolbotten efter resmila, rund, ca 13 m diameter, 0,4 m h. 
Omgiven av 6 stybbgropar 2x1 till 5x3 m vida upp till 1 m dj.

Härd, rektangulär,1,2x0,8 m (NO-SV), 0,1 m h, bestående av 
ca 12 stenar lagda i fyrkant, med flat sten i NO. Stenen är ca 
0,5x0,5 m. I SV delen är troligen ytterligare flat sten 
övermossad. Ca 20 meter SO om är en: Härd, oval, ca 1,5x1,1 
m(N-S), bestående av  ca 10 stenar, med en flat, sten, ca 
0,4x0,3 m i södra änden.
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Bilaga 1 - Lämningar

Antikvarisk bedömning Skada Status Norr Öst
Ej skadad Ej undersökt 7380433 777415 255

Ej undersökt 7380171783043 275

Ej skadad Ej undersökt 7379908 783389 270

Ej skadad Ej undersökt 7378869784220 235

Ej skadad Ej undersökt 7380177 781664 274

Fornlämning Ej skadad Ej undersökt 7379684 777571 228

Ej skadad Ej undersökt 7380132 777306 231

Fornlämning Ej skadad Ej undersökt 7379540 776438 256

Möh
Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Ringa 
åverkan

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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Bilaga 3  - Fotolista

Id Riktning Beskrivning Anl nr Lämning nrDatum Sign

DSCF6217 V Härd 201 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6218 V Härd i plan 201 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6219 N Härd m benjamin 201 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6220 NO Härd 202 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6221 NO Härd i plan 202 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6222 NO Härd i plan 202 L2020:9037 2020-09-01

DSCF6226 SV Kolningsanl m benjamin o annika 203 L2020:9036 2020-09-01

DSCF6228 SO Boplatsgrop 204 L2020:9035 2020-09-01

DSCF6230 NO Boplatsgrop 204 L2020:9035 2020-09-01

DSCF6232 O Hällar vid råneälv 2020-09-02

DSCF6233 O 2020-09-02

DSCF6234 NO 2020-09-02

DSCF6235 V 2020-09-02

DSCF6237 NV Kolbotten kul 2 L2020:9031 2020-09-03

DSCF6238 S Kolbotten benjamin I stybbgrop kul 2 L2020:9031 2020-09-03

DSCF6239 N Kolbotten kul 101 L2020:9034 2020-09-03

DSCF6240 S Kolbotten kul 101 L2020:9034 2020-09-03

DSCF6241 O kul 101 L2020:9034 2020-09-03

DSCF6242 S kul 101 L2020:9034 2020-09-03

DSCF6276 SO Delomr 1 utsikt 2020-09-05

DSCF6277 NV Delomr 1 utsikt 2020-09-05

DSCF6278 O Kanibäcken 2020-09-05

DSCF6279 O Skyltad koja utanfor omr 1 2020-09-05

DSCF6281 O Kolbotten KUL 1 L2020:9029 2020-09-01

DSCF6282 NV Tjärdal KUL 4 L2020:9032 2020-09-02

DSCF6283 O Kolbotten KUL 5 L2020:9033 2020-09-02

Råneälven so delen vid  pakko 
fiskstuga

Råneälven so delen vid  pakko 
fiskstuga

Råneälven so delen vid  pakko 
fiskstuga

Kolbotten med  ved upplag I 
forgrunden

Kolbotten med  ved upplag narbild 
delvis kolad ved
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