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Sammanfattning 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB har på uppdrag av Hybrit Development AB 

genomfört en kulturmiljöutredning med anledning av planerade anläggningar för 

direktreduktion av järnmalm med vätgas och för vätgasproduktion i Gällivare 

kommun, Norrbottens län.  

Utredningens ena syfte är att kartlägga förekomst av fornlämningar och andra 

kulturvärden i ett utredningsområde inom Vitåfors gruvområde. Det andra syftet är 

att sammanställa höga kulturvärden utanför anläggningarnas planområde och 

bedöma eventuell påverkan på dem. Det undersökningsområdet är en fem kilometer 

bred zon runt planområdet.   

Det arkeologiska utredningsområdets area är 193 hektar, men det faktiskt utredda 

området är mindre, på grund av omfattande markskador och anläggningar inom 

gruvområdet. 142 hektar har undantagits på denna grund. Den arkeologiskt utredda 

ytan har arean 51 hektar och utgörs av skogsmark. 

Före denna utredning fanns inga av kulturmiljövården kända kulturminnen i 

utredningsområdet. Under den arkeologiska utredningen framkom inga nyfynd. Det 

finns inga kända kulturhistoriska lämningar inom det arkeologiska utrednings-

området. 

Gruvområdet Vitåfors ingår i den riksintressanta kulturmiljön Malmberget–

Koskullskulle som nu delvis är under nedmontering och flyttning. Det övriga under-

sökningsområdet innehåller anslutande delar av riksintresseområdet, samt den 

överlappande kulturmiljön utpekad i länets kulturmiljöprogram. Här ingår också två 

kyrkobyggnader, i Malmberget och Koskullskulle.  

Kulturmiljöpåverkan i fysisk mening kan bara bli aktuell inom planområdet. 

Annan kulturmiljöpåverkan kan uppkomma både inom och utanför planområdet.  

Riksintresseområdets andel av planområdet karaktäriseras av gruvdriftens olika 

verksamhetsområden och anläggningar. Inom gruvområdet finns anläggningar och 

byggnader från olika tider under verksamhetsperioden, som täcker in större delen av 

1900-talet och fram till i dag. Det äldsta tidsskiktet är borttaget. Det är en inneboende 

karaktär hos kulturmiljön, att den är under kontinuerlig förändring. 

Annan kulturmiljöpåverkan på höga kulturvärden än lokalt i planområdet 

uppkommer strängt taget inte. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms här bli 

måttliga till medelstora positiva, alternativt betydande till stora positiva konse-

kvenser, beroende av de planerade anläggningarnas gestaltning och hur väl de kan 

samtidigt spegla sin egen tid och anknyta till den tidigare historien och kulturmiljön 

på platsen.  

I det övriga undersökningsområdet uteblir kulturmiljökonsekvenser nästan helt.  

Grund för bedömningen är å ena sidan avstånd och sikthinder, å den andra de 

industrihistoriska inslag och egenskapssambanden mellan anläggningarna för 

direktreduktion och vätgasproduktion samt de befintliga anläggningarna i gruv-

området, i termer av funktion, morfologi och skala. Här bedöms kulturmiljö-

konsekvenserna bli obetydliga. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB har med anledning av planer på att 

uppföra anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas  uppdragits 

att sammanställa en kulturmiljöutredning. Uppdragsgivare är Hybrit Deve-

lopment AB.  

 Utredningen ska fungera som underlag för såväl planering som ansök-

ningar och tillståndsprövning. Syftet omfattar (1) utredning av förekomst av 

fornlämningar och andra kulturvärden i ett arkeologiskt utredningsområde, 

det vill säga på ett sätt som motsvarar en arkeologisk utredning steg 1 enligt 

2 kap. 11 § kulturmiljölagen (SFS 1988:950), och (2) kartläggning av höga 

kulturvärden i omgivningarna. Sammanställningen görs som underlag för 

slutsatser rörande eventuell kulturmiljöpåverkan och kulturmiljökonse-

kvenser.  

 

 

Avgränsning 

Tonvikten i föreliggande rapport ligger på lämningar med fornlämningsskydd 

i kulturmiljölagen, och vidare på kulturmiljöer med områdesskydd eller hus-

hållningsbestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), men andra kultur-

värden med svagare lagskydd beaktas också.  

Alla av människor skapade eller påverkade miljöer är kulturmiljöer. Inne-

börden av detta är att det strängt taget inte finns något landskapsavsnitt som 

inte utgör en kulturmiljö. Här är det inte människors påverkan som är i fokus, 

utan de verksamheter som efterlämnat spår som är utpekade för sina höga 

värden, i första hand enligt kulturmiljölagen, kapitlen 2, 3 och 4, och vidare 

enligt miljöbalken, kapitlen 1, 3, 4 och 7. Bebyggelse och plan- och bygg-

lagens (SFS 2010:900) bestämmelser kan beröras om byggnader påverkas.  

Skogsvårdslagens (SFS 1979:429) hänsynsparagraf aktualiseras i samband 

med skogsavverkning som kan beröra kulturhistoriska lämningar och kultur-

miljöer. 

Även kulturvärden  med lägre skyddsvärde beaktas här, exempelvis i form 

av så kallade övriga kulturhistoriska lämningar och av kulturmiljöer av 

kommunalt intresse, länsintresse eller enligt andra urval och åsiktsför-

klaringar i exempelvis översiktsplan och kulturmiljöprogram.  

 

 

Frågeställning 

Utredningen har utgått från en tudelad frågeställning. För utredningens ena 

syfte är följande frågeställning vägledande: berörs fornlämning, med eller 

utan synlig begränsning, av det planerade arbetsföretaget? Föreligger här 
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några andra bevarandevärda kulturvärden? Är skyddsåtgärder motiverade och 

vilken form kan de i så fall ta sig?  

För det andra syftet är frågeställningen koncentrerad kring huruvida det 

föreligger sårbara kulturmiljöer inom det nu aktuella planområdet eller i dess 

närområde. Hur påverkas de i så fall av det planerade arbetsföretaget? Vilka 

eventuella konsekvenser för kulturmiljön kan de planerade anläggningarna 

få? Finns av kulturmiljöskäl något hinder för tillåtligheten av de planerade 

anläggningarna? 
 

Bedömningsgrund 

Grunden för bedömning av de planerade anläggningarnas kulturmiljö-

konsekvenser är den följande. Obetydliga till små negativa konsekvenser har 

ett arbetsföretag när enstaka fornlämningar påverkas visuellt eller efter 

länsstyrelsens beslut jämlikt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen tas bort. De enstaka 

objekten är inte avgörande för förståelse av kulturmiljön eller landskapet. 

Samband och strukturer kan uppfattas även fortsättningsvis. 

Måttliga till medelstora negativa konsekvenser orsakas av att kulturmiljön 

fragmenteras så att dess helhet svårligen kan uppfattas. Strukturer och sam-

band försvagas och blir mindre tydliga. 

Betydande eller stora negativa konsekvenser uppkommer när kultur-

miljöer med högt bevarandevärde och/eller högt pedagogiskt värde tas bort 

eller på annat sätt påverkas så att helhetsmiljön inte längre kan uppfattas och 

strukturer och samband bryts. 

Positiva kulturmiljökonsekvenser kan kategoriseras på motsvarande sätt.  

Obetydliga till måttliga positiva konsekvenser är sådana som i ringa eller 

måttlig grad bidrar till att tydliggöra kulturvärden och kulturhistoriska sam-

manhang. Betydande eller stora positiva konsekvenser uppkommer när sär-

dragen i kulturmiljöer med högt bevarandevärde och/eller högt pedagogiskt 

värde framhävs och förstärks på ett sådant sätt att helhetsmiljöns strukturer 

och samband förädlas och förtydligas. 

 För bedömning av påverkan på ett område med hushållningsbestämmelser 

som berörs av de planerade anläggningarna är Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 

handbok rörande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken en utgångspunkt 

(tabell 1).  

 
Tabell 1.  RAÄ:s riktlinjer för tillämpning av hushållningsbestämmelserna (RAÄ 
Handbok 2014:52). 

 
Förändring 

Områdets vär-

den kommer att 

försvinna förvanskas försvagas förbli oför-

ändrade 

förstärkas förökas förädlas 

Innebörd Påtaglig skada Skada Neutral 

påverkan 

Förbättring 

 

Förhållningssätt 

Ej tillåtligt 

 

Undvika skadan 

Hindra – 

Lindra 

Minimera 

skadan 

Hänsyn 

 

Bruka var-

samt 

Inspirera – Stärka 

 

Berika 
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Figur 1. 2021 års utredningsområde i Vitåfors, Gällivare socken och kommun, 
Norrbottens län, och de ytor som på grund av markskador undantagits vid 
arkeologisk utredning, samt 2022 års planområde. Färgmarkeringar visar förekomst 
av registrerade kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets fornminnes-
register (2022-06-09). Skala 1:50 000. 
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Undersökningsområden 

Utredningen är genomförd i olika skalnivåer. Dessa benämns utrednings-

område, planområde och undersökningsområde. 

 

 

Utredningsområde  

Utredningsområdet är det år 2021 arkeologiskt utredda området. Det har 

arean 193 hektar (figur 1). Huvuddelen av den ytan utgörs emellertid av 

kraftigt omdanad industrimark. Bara en liten andel naturmark i form av 

skogsmark kvarligger i områdets nordvästra del. Skogsmarkens area är 51 

hektar, industrimarkens area är 142 hektar. Skogsmarken utgör det faktiskt 

arkeologiskt utredda området i Vitåfors. Övriga 142 hektar är undantagna 

arkeologisk utredning. 

 

 

 
 

 
Figur 2. 2021 års utredningsområde, ytor undantagna på grund av markskador samt 
2022 års planområde inom Vitåfors gruvområde. Skala 1:25 000. 
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Figur 3. Kulturmiljöutredningens undersökningsområde omfattar planområdet med 
en buffert på fem kilometer.  Skala 1:100 000. 
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Planområde 

Efter 2021 års utredning har planering för anläggningarna fortsatt och smärre 

ytor utanför 2021 års arkeologiska utredningsområde lagts till. De 

tillkommande ytorna i skogsmark har den sammanlagda arean 4,9 hektar 

(figur 2). Planområdet utgör underlag för avgränsning av kulturmiljö-

utredningens undersökningsområde (figur 3). 

Utredningsområdet och planområdet återfinns båda inom trakten 

Malmberget. Kartbladstillhörighet enligt den äldre, ekonomiska kartan är 

28K 2-3 c-d. 

 

 

Undersökningsområde 

Kulturmiljöanalys  genomförs i en fem kilometer bred zon runt planområdet 

(figur 3). Medan planområdet påverkas fysiskt av de planerade anlägg-

ningarna kommer undersökningsområdet att påverkas visuellt. Undersök-

ningsområdet ryms i sin helhet inom Gällivare socken.  

 

 

 
 

Tidigare antikvarisk 
verksamhet 

Fornlämningar 

Arkeologisk verksamhet i det arkeologiska utredningsområdets närhet utgörs 

framför allt av olika inventeringsprojekt. Norrbottens fornminnen är invente-

rade av RAÄ:s fornminnesinventering (1938–2002). Förstagångsinventering 

skedde i Gällivare socken under 1970-talets första hälft. Den var huvud-

sakligen inriktad på besiktning av fornlämningar i kulturminnesexcerpter ur 

skrifter och arkiv samt enligt muntliga uppgifter. Revideringsinventering i 

delar av socknen ägde rum åren 1992–1993, men har inte blivit fullständigt 

genomförd (Jensen 1997:108 ff.). Det nu aktuella utredningsområdet hör 

emellertid till de sockendelar som revideringsinventerats (RAÄ:s forn-

minnesregister 2022-01-12). Rapport från 1992 års fornminnesinventering i 

Gällivare har eftersökts utan resultat. Det är inte klarlagt om gruvområdet 

fornminnesinventerades vid det tillfället, eller undantogs på grund av 

pågående verksamhet (Joelsson 2022-01-12). 

 Vad uppdragsarkeologiska undersökningar beträffar är en arkeologisk 

utredning i närheten av Vitåfors genomförd tämligen nyligen (Grimbe 2019) 

(figur 4).  
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Figur 4. Tidigare genomförda arkeologiska utredningar inom tre kilometers avstånd 
från planområdet. Färgmarkeringar visar registrerade kulturhistoriska lämningar 
(2022-06-09). Röd markering=fornlämning, blå och grå markering=lämning eller 
uppgift utan fornlämningsskydd. Skala 1:100 000. 
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År 2014 gjorde Arkeologicentrum AB en utredning med anledning av 

planerad utvidgning mot sydväst av gruvområdet (Wennstedt Edvinger 

2014).  

Ett numera förkastat alternativ för de här aktuella anläggningarna utreddes 

år 2021, med en handfull nyregistrerade kulturminnen som resultat (Wenn-

stedt Edvinger 2021) (figur 4).   

 

 

Bebyggelse 

Gruvbrytningen har både varit drivkraften för och haft betydande konse-

kvenser för den byggda kulturmiljön i utredningsområdets omland. En rad 

utredningar och analyser har upprättats inför planändringar, tillstånds-

prövning och värdering av kulturmiljöer i Malmberget och Koskullskulle, 

med anledning av den fortsatta gruvbrytningen och dess påverkan på när-

området.  

År 2006 utgav regeringskansliet ett klargörande avseende administrativa 

förutsättningar för den fortsatta gruvbrytningen, bland annat med förtyd-

liganden rörande skyddet av kulturmiljöintressen. En rad undersökningar 

genomfördes med fokus på kulturmiljön i Malmberget. Bland dessa utred-

ningar kan nämnas Gällivare kommuns kulturmiljöanalys år 2007 (Brunn-

ström 2006) som utgjorde underlag för en fördjupad översiktsplan för 

Gällivare, Malmberget och Koskullskulle år 2008.  

En tidigare fördjupning av översiktsplanen antogs år 2003. År 2010 

upprättade kommunen i samarbete med LKAB en plan för bevarande av 

byggnader. År 2014 antogs en ny översiktsplan som ersatte den tidigare, 

antagen år 1991. 

År 2011 tog länsstyrelsen initiativ till en fördjupad riksintressebeskriv-

ning över riksintresseområdet Malmberget-Koskullskulle, vilken upprättades 

av Piteå museum (Elmén Berg 2011).  

Samma år publicerades en forskningsrapport över en undersökning år 

2010 av hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanterades och värderades i 

förändringsprocesserna (Sjöholm & Nilsson 2011). Ansvaret för kulturmiljön 

delas av alla (1 kap. 1 § kulturmiljölagen). En av slutsatserna i forsknings-

rapporten var, att olika perspektiv på kulturmiljö leder till fragmentering och 

försvagning. Arbetet med kulturmiljöerna i Malmberget skulle ha kunnat 

stärkas genom ett bättre och mer effektivt nyttjade av de planeringsverktyg 

som finns, menade författarna.  

Författarna preciserade i en genomförd analys sju olika diskurser i kultur-

miljöprocesserna i Malmberget (Sjöholm & Nilsson 2011:41 f.). Före-

liggande rapport ingår i den belysningen i en bevarandeskyddsdiskurs, 

eftersom utgångspunkten här är, att kulturmiljöer utpekade i exempelvis 

fysisk riksplanering, kulturmiljöprogram och översiktsplaner i olika stadier 

av tillkomst har passerat granskning och/eller en demokratisk procedur. Av 

det skälet antas kulturvärdenas utpekande vila på en mera solid och välavvägd 

grund än exempelvis enskilda personers subjektiva upplevelser av kultur-

värde. 
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Utredningens genomförande 

Byråinventering 

Förberedelser och materialinsamling inför det arkeologiska fältarbetet har 

omfattat genomgång av vanliga antikvariska källmaterial såsom  

• RAÄ:s fornminnesregister och söktjänsten Kringla, 

• äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i Institutets för språk och 

folkminnen ortnamnsregister (ISOF) och bearbetningar i Svenskt 

ortnamnslexikon (2003), 

• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Statens historiska museums fynd-

databas och Digitalt museum (SHM, DM), 

• allmänna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmäteriakter med kartor 

i Lantmäteriets olika arkiv, det vill säga Lantmäterimyndigheternas arkiv 

(LMA), Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) och Rikets allmänna kartverks 

arkiv (RAK),  

• Lantmäteriets terrängskuggningskarta samt GSD-terrängkartans vektor-

data, 

• nationella och länsvisa geodata via länsstyrelsens hemsida, 

• satellitbilder, flygfoton och ortofoton samt historiska ortofoton via webb 

och hos Lantmäteriet, 

• Bergsstatens redovisning av mineralrättigheter (SGU),  

• SGU:s jordarts- och berggrundskartor samt landshöjningsdata, 

• gruvkartor (SGU), 

• Skogsstyrelsens skog och historia-material (SH), 

• excerpering i antikvarisk och lokalhistorisk litteratur och rapporter, i 

biblioteksdatabaser och lokalt bibliotek (Gällivare). 

 

 

 

Fältinventering  

Platsbesök och fältinventering genomfördes mellan 2021-07-05 och 2021-07-

06. Fältinventering gjordes systematiskt av hela utredningsområdet utom 

alltför omdanade delar enligt figur 2. Okulär besiktning kombinerades med 

användning av jordsond. Täckningsgraden (fältinventerad area per 8 timmar) 

var 31 hektar, vilket medgivit en heltäckande fältinventering av utrednings-

området, utom undantagna ytor.  

Alla i regionen relevanta lämningstyper har eftersökts (RAÄ:s Lämnings-

typlista 2021). Fornlämning utan synlig begränsning har byråmässigt efter-

sökts genom landskapsanalys av geodata och fornlämningsinformation. I fält 

har sådan eftersökts okulärt i markskador såsom exempelvis vägskärningar, 

rotvältor och andra markskador, varav finns många i utredningsområdet.  
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Dokumentation och dokumentationsmaterial 

Inga nyfynd har registrerats under denna utredning. Dokumentation hade 

förberetts via RAÄ:s applikation för registrering i fält, Fältreg.   

Ingen fotografering har skett i Vitåfors på grund av fotoförbud inom 

gruvområdet. Fotografier från undersökningsområdet förvaras vid Arkeo-

logicentrum och redovisas nedan i bilaga 2 och 4. Dokumentationsmaterialet 

består av skriftliga beskrivningar och enstaka fotografier.  

All dokumentation är redovisad i denna rapport. GIS-data är tillgängliga 

via RAÄ:s kulturmiljöregister (uppdragsnummer 202100772). 

 

 

 

Områdesbeskrivning 

Landskapets karaktär 

Planområdet återfinns i naturgeografiskt hänseende i den norra barrskogs-

regionen. Det ligger på 325 till 455 meters höjd över havet, det vill säga med 

god marginal över högsta kustlinjen.  

 I Vitåfors finns mycket lite naturmark kvar, men det kvarliggande 

ursprungliga jordtäcket utgörs av morän i tämligen jämn nordsluttning (figur 

5). Här finns inga vattendrag. I planområdets närhet förekommer både myrar 

och enstaka mindre tjärnar. Bäckar avvattnar myrarna. Lina älv nordost om 

planområdet är det mest betydande vattendraget.  

Planområdet omges av bergsryggar med dalgångar med vattendrag eller 

flacka stråk med större myrar (figur 5). Dundret med krön på 820 meter över 

havet utmärker sig i landskapet. 

Landformer och hydrologi som brukar innebära stor fornlämnings-

potential saknas i planområdet. Större sjöar, åar och älvar har varit centrala i 

äldre tiders markanvändning. Där sådana saknas minskar den potentiella före-

komsten av flertalet lämningstyper. Mest ogynnsamt ur fornlämnings-

synpunkt är i planområdet, markskadorna undantagna, dels den branta 

sluttningen, dels riktningen (nordost).  
 

 

Markanvändning 

Malmbergets resurser omtalas i skrift första gången i Lapponia (1673), den 

beskrivning över lappmarkernas folk som Johannes Schefferus skrev på 

uppdrag av rikskanslerns Magnus Gabriel de la Gardie. Författaren nämner 

malmförekomsten i ett tillägg i sitt eget exemplar av den tryckta boken. 

Uppgiften om malmförekomster hade han fått från manufakturkommissarien 

i Kommerskollegium Abraham Reenstierna, som var delägare i Kengis bruk 

(Forsström 1973:9).  
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Figur 5. Jordarter i planområdet utgörs nästan uteslutande av morän (ljusblå). Ett 
helt obetydligt inslag av torvmark (brun) finns i norra delen. Söder om därom 
dominerar hällmark (rött). I Linaälvens dalgång norr om planområdet finns stora 
ytor med för fornlämning gynnsam sedimentmark (grön). Skrafferade ytor utgörs av 
fyllning och redovisar till viss del omfattningen av markskadorna i utrednings-
området (SGU 2022-01-12). Kartskala 1:50 000, här förstorad till skala 1:25 000. 
 
 
 
 

Först år 1704 inrapporterades malmförekomsten på Malmberget officiellt. 

År 1736 påbörjades undersökningar och år 1742 inleddes småskalig brytning 

(a.a.).  

Den äldsta kartan över planområdet förefaller vara den som upprättades 

år 1800, vid avmätningen av frälsenybyggena Kaptens, Vassara och Puojtak 

(Hermelins). Inga detaljer av antikvariskt intresse redovisas på denna utgåva. 

Generalstabskartan finns i två utgåvor i Lantmäteriets databas med 

skannade historiska kartor. På den äldre utgåvan av generalstabskartan (1859-

78) (figur 6) fanns bebyggelse på Malmberget vid Puojtak och Kaptens, 

sydväst och söder om planområdet. I planområdet redovisas inget av intresse. 
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Figur 6. 2021 års arkeologiska utredningsområde och planområdet på 1859-78 års 
generalstabskarta (J122-14-1). Skala 1:50 000. 
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Omgivningarna utgörs av utmark. Inga detaljer finns på kartutgåvan, 

varken topografiska eller i form av anläggningar. Inte heller namnet 

Malmberget redovisas på den tryckta kartan. Den skannade kartan i 

Lantmäteriets databas har emellertid vid någon tidpunkt kompletterats med 

en blyertsanteckning med namnuppgiften.  

År 1890 utgavs en ny generalstabskarta (figur 7). Nu redovisades 

pågående bergsbruk på Malmberget och den då nyss dragna järnvägen, dels 

fram till Kaptensgruvan, dels vidare till i höjd med Latnivaara.  

 I planområdet redovisas en större myr och vegetationen utgörs ställvis av 

lövskog, ställvis barrskog. I den branta nordsluttningen växer barrskog.  

Myren avvattnas av en bäck med avrinning mot öster. Inga anläggningar eller 

vägnät finns ännu här, och inget av antikvariskt intresse. Strax utanför och 

väster om planområdet finner man på denna kartutgåva en stig som startar i 

norr vid Tjautjasjaure och löper fram till Kaptensgruvan söder om 

planområdet, dock utan att beröra detta. 

 Laga skifte genomfördes i Puojtak och de angränsande trakterna Robsam 

och Kaptensgården år 1900, tämligen snart efter den nyare utgåvan av den 

tryckta kartan. Ingående delar av planområdet redovisas på laga skifteskartan 

såsom skogsmark, ibland beskriven som stenbunden eller stenig, ibland 

beskriven som myr.  

Nästa tryckta kartutgåva är ekonomiska kartan från år 1965 (figur 8). 

Planområdet har nu övergått i industrimark, huvudsakligen med samma 

utbredning som i dag.  

Vitåfors äldsta kända historia är som en av flera gruvförorter som etablera-

des i senare delen av 1800-talet och under 1900-talets början. I samband med 

att olika verksamheter utlokaliserades uppfördes arbetarbostäder. I plan-

området skedde det i Tingvallskulle och i Vitåfors. I Tingsvallskulle fanns 

invånare kvar fram till 1930-talets slut, i Vitåfors fram till 1960-talets mitt. 

På ekonomiska kartan redovisas ännu bostadshus i båda gruvförorterna. De 

är senare borttagna. 

Bostadsbebyggelsen revs sedermera och tomtmarken togs i anspråk för 

industriändamål. Omfattande schaktning i både gruvförorterna har undanröjt 

alla spår av tomtmark och bostäder. I dag återstår i planområdet bara två 

markslag, skogsmark och industrimark. 
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Figur 7. Utredningsområde och planområde på 1890 års generalstabskarta (J242-
15-1) utgörs till stora delar av en myr omgiven av lövskog och i övrigt av branta 
sluttningar med barrskog. Skala 1:50 000. 
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Figur 8. Utredningsområde och planområde på ekonomiska kartbladet 28K 2-3 c-d 
(1965). Skala 1:25 000. 
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Fornlämningsmiljö 

Före denna utredning fanns inga av kulturmiljövården kända lämningar i  det 

arkeologiska utredningsområdet (RAÄ:s fornminnesregister 2021-07-02) 

(figur 9). För en indikation på fornlämningsmiljöns karaktär och egenskaper 

får man gå utanför detta område. 

Utanför det arkeologiska utredningsområdet och planområdet men inom 

en kilometer från dess avgränsning finns ännu inga av kulturmiljövården 

kända lämningar. På en till två kilometers avstånd finns exempel på två 

lämningstyper, nämligen Härd och Naturföremål/-bildning med bruk, 

tradition eller namn (tabell 2, figur 9). Bland de registrerade härdarna 

förekommer både helt sentida, stensatta eldstäder och mera ålderdomliga 

typer. Naturföremålen/-bildningarna med bruk, tradition eller namn utgörs i 

ett fall av en barktäkt, men i två fall av kvarstående skog som stämplats för 

avverkning. Den ”lämningstypen” finns inte i RAÄ:s lämningstyplista och 

det kulturhistoriska värdet och antikvariska intresset kan ifrågasättas.  

Fornfynd från Gällivare socken härrör inte från det arkeologiska 

utredningsområdet. Där eller inom dess ingående trakter finns inga uppgifter 

om tillvaratagna och inlösta fynd i vanliga fynddatabaser (DM, SHM 2022-

01-12).  

 

 
Tabell 2. Kända kulturhistoriska lämningar på en till kilometers avstånd från utred-
ningsområdet (RAÄ 2022-06-09). Jfr figur 9. 

 
Lämningsnr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 

Anmärkning 

L1991:351 Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn 

Träd stämplade för av-

verkning, ej genomförd 

Övrig kultur-

historisk lämning 

Typen saknas i RAÄ:s 

Lämningstyplista 2021 

L1991:352 Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn 

Träd stämplade för av-

verkning, ej genomförd 

Övrig kultur-

historisk lämning 

Typen saknas i RAÄ:s 

Lämningstyplista 2021 

L1991:353 Härd   Övrig kultur-

historisk lämning 

 

L1991:357 Härd   Övrig kultur-

historisk lämning 

 

L1991:359 Härd   Övrig kultur-

historisk lämning 

 

L1991:370 Härd   Övrig kultur-

historisk lämning 

 

L1991:379 Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn 

Barktäkt Övrig kulturhistorisk 

lämning 

 

L1994:2973 Härd   Fornlämning 
 

L1994:4259 Härd   Fornlämning 
 

L1994:6037 Härd   Övrig kultur-

historisk lämning 

 

L1994:6397 Härd   Fornlämning 
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Figur 9. Registrerade kulturhistoriska lämningar i utredningsområdets närhet 
(2022-06-09). RJfr tabell 2. Röd yta eller punkt=Fornlämning. Blå yta eller punkt 
=Övrig kulturhistorisk lämning. Skala 1:50 000.  
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Kulturmiljöanalys 

Planområdet 

Resultat av 2021 års utredning 

Före 2021 års arkeologiska utredning fanns som framkommit inga av kultur-

miljövården kända kulturminnen i utredningsområdet. Under fältinvente-

ringen framkom inga lämningar i utredningsområdet. 

 

 

Kulturhistoriska lämningar 

I utredningsområdet saknas kulturhistoriska lämningar. 

 

 

Kulturreservat 

I utredningsområdet finns ingen kulturmiljö med områdesskydd enligt 7 kap. 

9 § miljöbalken (figur 10).  

 

 

Riksintressant kulturmiljö 

Delområdet Vitåfors ingår i ett område med hushållningsbestämmelser enligt 

3 kap. 6 §  miljöbalken, BD14 Malmberget–Koskullskulle (tabell 3, figur 10). 

Denna riksintressanta kulturmiljö omfattar tidstypisk bebyggelse som bland 

annat speglar konjunkturförändringar från och med 1800-talets slut. Utöver 

gruvområdet Vitåfors samt bebyggelsen i Malmberget och Koskullskulle 

ingår i den riksintressanta kulturmiljön delar av själva malmberget, med 

gruvområden och praktiskt taget hela trakterna Malmberget och Robsam. På 

platsnivå berörs dock endast gruvområdet Vitåfors. 

 

 
Tabell 3. Riksintresset för kulturmiljövården Malmberget–Koskullskulle: motive-
ring och uttryck (RAÄ Riksintressebeskrivning BD 2021:8). 

 
ID Kulturmiljö Motivering Uttryck 

BD14 Malmberget–

Koskullskulle 

Två gruvsamhällen med 

för dem karaktäristisk och 

tidstypisk bebyggelse som 

väl speglar konjunktur-

förändringar och social 

skiktning från och med 

1800-talets slut. 

 

Samhällen med karaktäristiskt 

uppdelad bebyggelse, bolags-

områden och enskilt bebyggda 

områden. Bolagsområdena är i 

dag relativt intakta, med arbetar- 

och tjänstebostäder och en 

disponentvilla. Det finns också 

byggnader med direkt anknyt-

ning till brytningen, till exempel 

Hermelinstollen, Seletlaven och 

ångkraftstationen. 
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Figur 10. Höga kulturvärden saknas på platsnivå men finns på närområdesnivå 
(undersökningsområdet) i form av ett riksintresseområde och ett överlappande 
länsintresseområde i Norrbottens kulturmiljöprogram (2010–2020) samt två 
kyrkobyggnader. KML=kulturmiljölagen, KMV=kulturmiljövård, MB=miljöbalken. 
Skala 1:100 000. 
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Skyddad bebyggelse 

Alla byggnader utgör kulturvärden enligt plan- och bygglagen, men bygg-

nader med särskilt skydd i kap. 3 och 4 kulturmiljölagen saknas helt i 

planområdet (figur 10). 

 

 

 

Undersökningsområdet 

Fornlämningar 

Fornlämningar i undersökningsområde utgörs vanligen av härdar, det vill 

säga eldstäder, vanligtvis stenskodda och använda i kåtor. Därutöver finns ett 

litet antal förhistoriska boplatser med fornlämningsskydd (RAÄ:s fornmin-

nesregister 2022-06-09).  

Annan påverkan på fornlämningar än fysisk behöver sällan beaktas, annat 

än när fornlämningsmiljöer utgör särskilda besöksmål eller fornvårdsobjekt. 

Inga sådana berörs i undersökningsområdet, och fysisk påverkan kan inte 

komma i fråga. 

 

 

 

Kulturmiljövårdens riksintressen 

Det mer än 2 400 hektar stora riksintresseområdet Malmberget–Koskulls-

kulle breder ut sig inte bara på platsnivå, utan även på närområdesnivå. Inga 

ytterligare, riksintressanta kulturmiljöer återfinns på denna skalnivå (figur 10 

och 11). 

 

 

 

Byggnadsminnen och kyrkomiljöer 

På närområdesnivå finns utöver byggnader med generellt skydd i plan- och 

bygglagen inom de tre tätorterna Koskullskulle, Malmberget och Gällivare 

även skyddad bebyggelse i form av två kyrkobyggnader (BeBR och 

Kyrkokartan 2022-01-12) (figur 10).  

 Allhelgonakyrkan vars flyttning förbereds har redan en historia av 

flyttning. Den uppfördes på annan plats år 1944 och flyttades till nuvarande 

plats år 1974 (Svenska kyrkan 2022-01-12) (figur 12). 
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Tabell 4. Skyddad bebyggelse enligt RAÄ:s bebyggelseregister (2022-01-12). Jfr figur 
10. 

 
Fastighets- och 

byggnads-

beteckning 

Populärt namn Årtal Lagskydd Anm. 

Alprosen 11 - 

Husnr 1 

Allhelgonakyrkan 1944 Kyrkligt kultur-

minne. 4 kap. KML 

Flyttad år 1974. 

Ny flyttning 

förbereds. 

Koskullskulle 

1:266 - Husnr 1 

S:t Josefs kapell 1995 Kyrkligt kultur-

minne. 4 kap. KML 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 11. Riksintresseområdet Malmberget–Koskullskulle, del av, år 1994. Vy mot 
nordost. Foto Jan Norrman, RAÄ, 1994-08-09. Wikimedia Commons CC. 
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Figur 12. Allhelgonakyrkan i Malmberget flyttas till Koskullskulle. Vy mot nordost. 
Foto AC2020-035-BD-0025. 

 

 
 

Kommunala kulturmiljöer och länsintresseområden 

Norrbottens kulturmiljöprogram omfattar en länsintressant kulturmiljö, i 

undersökningsområdet, Malmberget–Koskullskulle (figur 10). 

Länsintresset Malmberget–Koskullskulle har i princip samma utbredning 

som riksintresseområdet med samma namn. Motiveringen är densamma, 

Malmberget och Koskullskulle är gruvsamhällen vilket gett dem dess säregna 

karaktär med karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse, som väl speglar 

konjunkturförändringar och social skiktning från olika skeden (KMP 2010:49 

ff.). 
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Sårbarhetsanalys 

Planområdet       

Planområdet utgörs av industrimark och en mindre andel skogsmark. 

Karaktären bestäms i hög grad av det moderna bergsbruket som här bedrivs i 

industriell skala.   

 Planområdet i Vitåfors ingår i riksintresseområdet Malmberget–Koskulls-

kulle och omfattas därför av miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Vitå-

fors omnämns emellertid inte i riksintressebeskrivningen. Trots riksintresse-

områdets storlek, mer än 2 400 hektar, är riksintressebeskrivningen ensidigt 

inriktad på bebyggelse eller enskilda byggnader. Landskapsfrågan och spåren 

av gruvbrytningens olika skeden omnämns inte. Det kan därför ifrågasättas 

om riksintresseområdet givits en korrekt avgränsning, alternativt, om riks-

intressebeskrivningen ska anses vara fullständig eller inte. Ytterligare en 

aspekt på delen i Vitåfors är dess otillgänglighet för alla utom LKAB:s 

inbjudna, personal och leverantörer.  

 Industrimiljöns anläggningar präglas av storskalighet i alla avseenden, 

både vad gäller byggnader, anläggningar och vägnätet. Gruvområdets 

kulturmiljö är vidare under kontinuerlig förändring med nya eller ändrade 

behov för verksamheten. Gruvområdets industrimiljö är inte sårbar i förhål-

lande till förändringar i allmänhet, eller med anledning av tillkommande 

anläggningar och byggnader av industriell karaktär. 

 

 

Undersökningsområdet  

Undersökningsområdet karaktär bestäms dels av den naturgeografiska 

regiontillhörigheten, med vidsträckta barrskogar, överkorsade av större 

vattendrag och av uppstickande höjdryggar och mellanliggande myrar. Men 

här finns också hela den byggda kulturmiljö som bergsbruket givit upphov 

till, och tätorter med ett för regionen betydande invånarantal. Gällivare 

kommun har drygt 17 000 invånare (SCB 2022-01-12). En majoritet av dem 

är bosatta i Gällivare kommuncentrum, Malmberget och Koskullskulle. 

Den riksintressanta kulturmiljön i Malmberget har en karaktäristisk indel-

ning i den branta topografin. Överst ligger bolagssamhället, glest bebyggt 

med bostäder och anläggningar för gruvdriften. Nedanför detta finns 

järnvägsområdet med stationshus och bangårdar och längst ned det stads-

planelagda samhället. Malmberget är under omvandling på grund av flyttning 

och rivning av byggnader.  

Koskullskulle nordost om Malmberget utgör den enda kvarvarande av 

fyra, tidigare gruvförorter. De tidigare gruvförorterna Dennewitz, Vitåfors 

och Tingvallskulle är övergivna och borttagna i samband med utvidgning av 

gruvområdet och verksamheten där. Deras öde illustrerar tydligt hur 

närområdet kontinuerligt anpassas till nya behov. 
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 Den pågående nedmonteringen av Malmberget är ett tydligt tecken på att 

sårbarheten är liten. Samhället som har sitt ursprung i bergsbruket kan 

anpassas efter gruvdriftens behov. Närheten till industrimiljön gör sårbar-

heten för industriella anläggningar av de planerade anläggningarnas typ liten, 

trots att området omfattas av hushållningsbestämmelser i miljöbalken.  

  

 
 

Kulturmiljöpåverkan 

Planområdet 

Planområdet innehåller inga kulturvärden annat än en del av riks- och 

länsintresseområdet Malmberget–Koskullskulle. 

Fysisk påverkan på en del av läns- och riksintresseområdet Malmberget–

Koskullskulle kan inte undvikas. Kulturmiljön har i berört område visats inte 

vara känslig för förändring av aktuellt slag, eftersom kontinuerliga föränd-

ringar i industriell skala är en del av det aktuella landskapsavsnittets karaktär, 

och har varit så sedan bergsbruk och gruvbrytning startade i Vitåfors. 

Förtätning av den byggda miljön och tillkommande anläggningar av indust-

riell karaktär och skala kan därför inte skada riksintresseområdets värden.  

Visuell och/eller audiell påverkan på kulturhistoriska lämningar kan inte 

uppkomma där sådana saknas. Vitåfors saknar kulturhistoriska lämningar.  

 

 

Undersökningsområdet 

Fysisk påverkan på kulturvärden utanför planområdet är utesluten.  

Audiell påverkan kan inte skada kulturvärden alls. En besökare i en 

kulturmiljö kan emellertid uppleva subjektiv störning av audiell påverkan, 

beroende av en lång rad faktorer.  Påverkan av ljud är inte främmande vare 

sig i gruvmiljön eller undersökningsområdets tätorter, och kan i vart fall inte 

överstiga tillåtna nivåer. Audiell påverkan på kulturmiljöer behöver därför 

inte beaktas. 

Synlighet kan inte undvikas i alla siktstråk. Öppna ytor såsom sjöar och 

trädlösa myrar befrämjar synlighet. Utsiktspunkter på bergskrön har långa 

siktstråk. Topografi, vegetation och avstånd utgör potentiella sikthinder.  

Konsekvenserna av den visuella kulturmiljöpåverkan på riks- och 

länsintresseområdet Malmberget–Koskullskulle ska diskuteras i följande av-

snitt. 
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Konsekvensbedömning 

Ökad kännedom om utredningsområdet och planområdet är en positiv kultur-

miljökonsekvens av de planerade anläggningarna.  

 För det höga kulturvärdet i planområdet, riksintresseområdet Malm-

berget–Koskullskulle,  bedöms konsekvenserna bli helt obetydliga och poten-

tiellt positiva. Det beror på att den berörda delen av riksintresseområdet är 

och har under hela 1900-talet varit under kontinuerlig förändring. Nytillskott, 

flyttning, rivning och förändringar är en viktig aspekt av gruvområdets 

karaktär. I Vitåfors är det särskilt tydligt att landskapets naturliga tillstånd är 

ett av ständig förändring.  

 De planerade anläggningarna tillför värden till industrimiljön genom att 

förtäta förekomst av byggnader och anläggningar samt tydliggöra strukturer 

och samband. Den sammantagna bedömningen är, att de planerade 

anläggningarna beroende av slutgiltig gestaltning och planeringsåtgärder av 

industrimarken, kommer att ha antingen måttliga till medelstora positiva 

konsekvenser för kulturmiljön, eller betydande till stora positiva konse-

kvenser. Den slutgiltiga bedömningen av kulturmiljökonsekvens är beroende 

av hur väl anläggningarnas gestaltning kommer att samtidigt avspegla nutiden 

och anknyta till den tidigare industri- och gruvhistorien på platsen. Oavsett 

gestaltning torde negativ påverkan vara utesluten. 

I det övriga undersökningsområdet uteblir kulturmiljökonsekvenser 

nästan helt. Grund för bedömningen är dels avstånd och sikthinder, dels de 

industrihistoriska inslagen i det enda höga kulturvärdet, riksintresseområdet, 

samt därutöver egenskapssambanden mellan de planerade, nya anlägg-

ningarna och befintliga anläggningar i gruvområdet, i termer av funktion, 

morfologi och skala.  

Oavsett anläggningarnas gestaltning kan otillåten påtaglig skada på riks-

intresseområdet Malmberget–Koskullskulle inte befaras uppkomma. Inga 

befintliga värden förstörs eller förvanskas av de nya tillskotten, på ett sådant 

sätt att riksintresseområdets värden fragmenteras och försvagas eller att 

helhetsmiljön inte längre kan uppfattas för att strukturer och samband bryts. 
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Åtgärdsförslag 

Utredningsområdet 

Det är länsstyrelsen som avgör om det föreligger behov av ytterligare 

antikvariska åtgärder med anledning av det planerade arbetsföretaget. Här 

föreslås inga särskilda åtgärder.  

 

 

Utredningsgrävning 

Byråinventering har inte resulterat i indikation på okända fornlämningar 

genom särskilt gynnsamma terränglägen.  

Utredningsområdet är fältinventerat utan att fornfynd, boplatsmaterial  

eller annan indikation på fornlämning utan synlig begränsning framkommit. 

Huvuddelen av utredningsområdet består av hällmark, moränmark med 

varierande blockighet och landformer, men övervägande av en kraftig 

nordsluttning.  

Markskador i utredningsområdet har en så stor omfattning, att förekomst 

av fornlämning utan synlig begränsning i denna del av utredningsområdet 

kunnat uteslutas redan vid fältinventering, utan utredningsgrävning.   

Inga terränglägen med potential för fornlämning utan synlig begränsning 

eller indikationer i form av exempelvis kulturlager, fornfynd, boplatsmaterial 

med mera har framkommit i utredningsområdet. Någon utredningsgrävning 

föreslås därför inte. 

 

 

Ej utredda ytor och okänd fornlämning 

Med anledning av skillnaderna mellan det arkeologiska utredningsområdet 

och det nu aktuella planområdet ska följande beaktas. Den ej utredda ytan 

inom planområdet, 4,9 hektar, återfinns i ogynnsam terräng, huvudsakligen i 

kraftig sluttning. Inga fornlämningar har framkommit i närbelägna, utredda 

markavsnitt. Fornlämningspotentialen i de ej utredda delarna av planområdet 

bedöms som mycket liten. Därför föreslås här inte någon kompletterande 

utredning, eftersom allt pekar på att om lämningar alls förekommer, så utgörs 

de troligen av tämligen sentida skärpningar och jordrymningar av liten 

antikvarisk relevans. Det är redan känt att prospektering försiggått här. 

 Med anledning av att inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås ska 

ändå erinras om bestämmelsen i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, att om en forn-

lämning som inte tidigare är känd påträffas under markarbeten ska arbetet 

omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 

ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.  

 Länsstyrelsen kan göra en annan bedömning av fornlämningspotentialen 

i ej utredda ytor, liksom av behovet av ytterligare antikvariska åtgärder, och i 

förekommande fall besluta om sådana med stöd i 2 kap. kulturmiljölagen. 
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Undersökningsområdet 

Inga särskilda förslag görs avseende det övriga undersökningsområdet, 

eftersom kulturmiljöpåverkan är alltför obetydlig för att motivera sådana. 
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Kommun Gällivare 

Datum 1900-03-29 

Åtgärd Laga skifte 

 

Aktbeteckning 25-gäj-347:147 

Län Norrbottens län 

Kommun Gällivare 

Datum 1895-09-05 

Åtgärd Avvittring 
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Bilaga 1. Administrativa och 
tekniska uppgifter 

Uppdrag 

Kulturmiljöutredning, Vitåfors, Gällivare kommun, Norrbottens län 

 
Diarie- och projektnummer   

Arkeologicentrums P-nr: P2022-002-BD, P2022-052-BD 

Arkeologicentrums rapportnr: ACR2203 

Uppdragsnr i RAÄ:s KMR: 202100772 

 
Uppdragsgivare 

Hybrit Development AB, Box 70359, 107 24 Stockholm 

 
Utförare 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Stenkumla Martille 904, 621 95 Visby 

Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger 

 
Projekttid och täckningsgrad 

Fältarbete: 2021-07-05–2021-07-06, 2 dvn  

Täckningsgrad: 31 hektar 

 
Belägenhet 

Län: Norrbotten 

Kommun: Gällivare 

Landskap: Lappland 

Socken: Gällivare 

Trakt: Malmberget 

 

Utredningsområde 

Yta projektområde: 193 hektar 

Undantagna ytor: 142 hektar markskador och 4,9 hektar tillkommande yta 

inom planområdet 

Yta utrett område: 51 hektar 

Yta planområde: 153 hektar 

Höjd över havet: 325–455 meter 

SV-koordinat: N7464225 E744910 

 

Kartreferens 

SWEREF 99 TM, RH 2000 

 

Kartering 

Programvara: QGIS 3.10.3 

 



Arkeologicentrum AB 

 

36 

 

Fynd 

Inga fynd har tillvaratagits. 

 

Arkivmaterial 

Inget arkivmaterial har producerats. GIS-data är tillgängliga via RAÄ:s 

Fornsök. 

 

Fotografier 

Digitala fotografier (bilaga 2 och bilaga 3) är återgivna i denna rapport och 

förvaras vid Arkeologicentrum. 
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Bilaga 2. Fotolista 

 
ID-nr Bild-

nr 
Motiv Riktn 

mot 
Fotograf Datum 

AC2020-035-BD 0020 Malmberget, spökstad 
under nedmontering 

Uppg 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger  

2021-07-05 

AC2020-035-BD 0021 Malmberget kåkstan Uppg 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-07-05 

AC2020-035-BD 0022 Malmberget spökstad Uppg 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-07-05 

AC2020-035-BD 0023 Malmberget spökstad Uppg 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-07-05 

AC2020-035-BD 0024 Malmberget, spökstad 
under nedmontering 

Uppg 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-07-05 

AC2020-035-BD 0025 Allhelgonakyrkan NÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2021-07-05 
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Bilaga 3. Fotografier 

 
AC2020-035-BD-0020  AC2020-035-BD-0023 

 

 

 
   

AC2020-035-BD-0021  AC2020-035-BD-0024 

 

 

 
   
AC2020-035-BD-0022  AC2020-035-BD-0025 
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geografi, naturgeografi och GIS samt därutöver osteologikurser vid University of California 
Los Angeles.  År 1986 anställdes hon som fornminnesinventerare (praktikant och amanuens) 
och 1989 som förste amanuens och biträdande platsledare vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering. Arbetsuppgifterna bestod förutom egen fornminnesinventering för 
ekonomiska kartan av utbildning av praktikanter och granskning i fält, d.v.s. kvalitetssäkring, 
av inventerarnas kartinprickningar, beskrivningar och antikvariska bedömningar. Fil.lic.-
examen i arkeologi avlade hon år 1993 vid Umeå universitet. Därefter arbetade hon en period 
under 1990-talet som lärare i arkeologi och som kursansvarig för ämnet samt som studierektor 
för humaniora vid dåvarande Mitthögskolan i Östersund. År 1995 anställdes hon som förste 
antikvarie och biträdande regionchef vid Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet, 
UV Mitt, i Stockholm. Därefter har hon tjänstgjort vid Fjällforskningsinstitutet vid Mitthögskolan 
och fr.o.m. år 2000 arbetat som konsult i eget företag. En betydande del av konsult-
verksamheten utför hon alltsedan starten som extern lärare i  ämnet miljövetenskap vid 
Mittuniversitetet, där tonvikten ligger på skydds- och kulturvärden i landskapet samt berörd 
lagstiftning. Huvuddelen av projektportföljen består av uppdrag inför tillståndsprövning av 
miljöfarlig verksamhet. Kulturmiljöutredningar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar 
utgör bolagets största verksamhetsområde, där hon deltagit i samtliga bolagets cirka 500 
slutförda utredningar. Vid sidan av konsultverksamheten arbetar hon med egen forskning om 
samernas heliga platser. Hon har under sina snart 40 år som fältarkeolog arbetat med 
arkeologiska undersökningar och arkeologisk inventering i 20 svenska län och två norska, i 
alla miljöer från kalfjäll till skärgård. 

 


