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Södra Östersjöns utveckling har inneburit 
att stora delar av det mesolitiska arke-
ologiska materialet inom detta område 
befinner sig under vattenytan. Undervat-
tensarkeologins potential för mesolitisk 
forskning har uppmärksammats i många 
sammanhang. Ett stort problem är förstås 
att havet är stort och att det därför inte 
är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att 
kartera stora områden ens med fartygs-
burna prospekteringsinstrument. Under 
2011 initierade MARIS ett projekt inom 
vilket Skånes och Blekinges submarina 
stenålder avses undersökas. Fokus ligger 
på tidig Holocene och avser påträffa och 
undersöka den allra tidigaste mesolitiska 
bosättningsfasen i området.

Syftet med denna förstudie är att finna en 
lämplig metod för en fösta avgränsing av 
sökrummet och sedan peka ut lokaler/del-
områden med stor potential för förekomst 
av välbevarade tidigmesolitiska boplatser 
eller andra aktivitetsytor (t ex fiskefällor, 
jaktstationer) inom två utvalda områden 
i Blekinge vid Stärnö och Biskopsmåla 
skärgårdar. Områdena har valts av Läns-
styrelsen i Blekinge efter samråd med na-
turvårdsintressen. Denna förstudie bidrar 
alltså till att kunna avgränsa sökytan inom 
redan utpekade områden.

Avsikten är att tillhandahålla ett material 
för prioritering av olika fältinsatser av 
inventeringskaraktär. Eftersom inga fält-
undersökningar har gjorts inom berörda 
områden kan bara den relativa potentialen 
indikeras, inte den absoluta; det kan alltså 
visas sig att studieområdena är helt tomma 

på faktiska fornlämningar.

Förstudien drivs av följande frågeställning-
ar:

•	 Finns det allmänt tillgängliga dataun-
derlag som gör det möjligt att rekon-
struera huvuddragen av ett mesolitiskt 
landskapsavsnitt, idag under vatten? 
Hur kan en sådan rekonstruktion utfö-
ras?

•	 Givet två utpekade områdens hydro-
dynamiska och morfologiska egenska-
per, finns det några platser lämpliga för 
prospektering av tidigmesolitiska bo-
platslägen?

•	 Om lämpliga områden kan pekas ut, 
går det att bilda sig en uppfattning om 
deras karaktär och bevarandegrad?

Utgångspunkten för studien är att det enda 
som står oss till buds är grundläggande 
geografisk data och en grov uppfattning 
om var man vanligtvis påträffar mesoli-
tiska lämningar under vatten. 

Metoden som föreslås går ut på att rekon-
struera strandlinjen vid Yoldiahavets mini-
mum, spåra vattendrag som en gång ledde 
från dagens vattendrag ner till denna me-
solitiska strandlinje samt givet dessa vat-
tendrag och strandlinje peka ut områden 
med potential för kustanknutna mesolitis-
ka lämningar; boplatser och andra aktivi-
tetsytor vid vattendrag (t ex fiskefällor). I 
denna process studeras postdepositionella 
effekter av sedimentackumulation och ero-
sion (av båttrafik och vågverkan) och om-

SAMMANFATTNING
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råden med liten sedimentation och ringa 
effekter från vågerosion pekas ut som sär-
skilt intressanta.

Undersökningsområdena domineras av re-
lativt välventilerade bottnar. Endast i den 
norra kanten av respektive område finns 
bassänger med större sedimentackumula-
tion. Lokala sänkor som inte kan karte-
ras med tillgängliga data kan förstås fin-
nas, innehållande mäktigare sediment. Vad 
detta betyder är att de flesta indikerade 
områdena har ingen eller ringa översedi-
mentering, en förutsättning för att kunna 
göra faktiska fältundersökningar.  Samti-
digt är inte den förväntade erosionskraf-
ten från vågverkan eller fartygstrafik så 
pass stor att de områdena bör ha stora 
erosionsskador, undantaget områden med 
erosion under ancylustransgressionen samt 
de områden som ligger mest exponerat och 
grundast och/eller i omedelbar anslutning 
till farleder med tung yrkestrafik. Fram-
eroderade kulturlager bör sökas i kanten 
på farlederna in till Karlskrona. Vill man 
istället hitta ostörda bottnar med relativt 
intakta kulturlager och anläggningar bör 
dessa kunna påträffas lite varstans längs 
de forntida vattenvägarna, undantaget vis-
sa utsatta platser där vågverkan har sköljt 
bort den mesolitiska sandbotten, framfö-
rallt under ancylusperioden. En karta med 
de relativt sett mest lämpliga platserna har 
upprättats.

Områdena förefaller alltså ganska opti-
mala för att eventuella mesolitiska boplat-
ser skall kunna bevaras och samtidigt inte 
täckas av metervis med sediment. Man 
kan i stora drag dela in indikationerna i 
(1) antingen frameroderade områden med 
mobila sand- och finsediment i närheten av 
mesolitiska vattendrag som kan ha störts 
av främst djupgående båttrafik (endast ett 
fåtal lokaler i de grundaste områdena), el-

ler (2) områden nära mesolitisk kust och 
vattendrag som idag täcks av relativ sta-
bil botten med ett tunt ytlager av några 
centimeter relativt mobil postglacial sand 
och/eller finsediment (dvs. med i stort sett 
ostörd mesolitisk markyta), i lokala fickor 
dock med djupare sediment. 

Skyddande ytsediment bedöms saknas 
över i stort sett hela områdena och endast 
tunna lager av postglacial finsand kan för-
modas överlagra de allra äldsta strandmil-
jöerna. I grundare fjärdbottnar och längs 
forntida vattendrag men även mer expone-
rat i bassängbottnar som en gång har ut-
gjort forntida sjöar och smala sund, kan en 
viss mängd skyddande sediment förmodas, 
som mest med någon meters mäktighet 
(de mest vågskyddade fjärdarna), oftast 
mycket tunnare och endast med fläckvis 
förekomst. Inom de utpekade områdena 
förekommer ingen påvisbar störning från 
muddring eller undervattenskablar och 
rör. Muddring förstör förstås eventuella 
lämningar men blottlägger även eventu-
ella lämningar i muddringsrännans kant, 
varför kanter på muddringsrännor skulle 
kunna avslöja fragmentariska men ändå 
viktiga lämningar.

En karta har upprättats med lämpliga lo-
kaler för fältprospektering där indikatio-
nerna är klassade enligt bevarandegrad 
med avseende på erosion och de övergri-
pande sedimentationsförhållandena note-
ras. I syfte att på mest uttömmande sätt 
utnyttja dataunderlagen för en detaljerad 
karaktärinsering av respektive område har 
en prediktiv modellering utförts inom vil-
ken särskilt lämpliga lokaler har pekats 
ut, med avseende på antagandet att rikligt 
med dagsljus, skydd från kalla vindar samt 
en plan markyta är utmärkande egenska-
per för bra boplatslägen, något som kan 
och bör ifrågasättas.
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schematiserad vilket gör det svårt att av-
gränsa lämpliga ytor, i synnerhet som den 
grova djupmodellen inte bara omöjliggör 
detektion och avgränsning av lämpliga 
lokaler (sund, laguner, åmynningar osv), 
utan även ligger flera meter fel i djupled, 
då allmänt tillgängliga djupdata (från sjö-
kort) undertolkar djup för att underlätta 
säker sjöfart.

Med hänsyftning till förstudiens frågeställ-
ningar är slutsatsen att så gott det går att 
bedöma räcker tillgängliga dataunderlag 
till för att efter lite analysarbete skapa en 
grov bild av det mesolitiska landskapet 
och det nuvarande tillståndet, givet en inte 
allt för södereroderad kust (dvs. expone-
rad sandkust), i vilket fall en modellering 
inte kan återskapa det forntida landskapet 
utan mycket stora fel.

Undersökningsområdena uppvisar för 
Skandinavien optimala förutsättningar för 
välbevarade tidigmesolitiska boplats- och 
aktivitetsytor och sådana lämpliga lokaler 
kan grovt pekas ut med hjälp av tillgäng-
liga geografiska databaser. Utan sekretess-
belagda högupplösta djupdata blir dock 
bilden av undervattenstopografin grovt 
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Sjunkna boplatser och mesolitisk forskning

Södra Östersjöns utveckling har inneburit 
att stora delar av det mesolitiska arkeo-
logiska materialet befinner sig under vat-
tenytan för några kortare men för arkeo-
login viktiga tidsavsnitt. Detta innebär att 
den för människan viktiga kusten och med 
den associerade kustsamhällen för vissa 
delar av förhistorien är okända tills de har 
undersökts med arkeologiska metoder un-
der vatten. Det innebär även på grund av 
bevarandefaktorer att i övrigt otillgängligt 
källmaterial av organisk karaktär kan på-
träffas och tillåtas komplettera det materi-
al som påträffas på land (se t ex Andersen 
2011).

Undervattensarkeologins potential för me-
solitisk forskning har uppmärksammats i 
många sammanhang (t ex Bailey & Flem-
ming 2008, Bailey & King 2010, Nymoen 
& Skar 2011) och relationen till miljöför-
ändringar och utveckling av klimat och 
havsmiljöer under längre tid har under-
sökts vid flera tillfällen (t ex Wolters et 
al, 2009, Smith et al 2009, Momber et al, 
2011). Mest iögonfallande hittills kanske 
återupptäckten och undersökningarna av 
den ”försvunna kontinenten” Doggerland 
är (Gaffney et al 2009), en kontinent som 
kan visa sig vara central i vår förståelse för 
det paleolitiska och tidigmesolitiska Nord-
europa. Ett stort problem är förstås det 
praktiska; havet är stort, vår förmåga att 
undersöka det högst begränsad. På grund 
at detta har många studier utförts där av-
ancerad teknik har använts för att kartera 
och rekonstruera forntida landskap för att 
underlätta lokalisering av eventuella läm-

ningar (t ex Gaffney et al 2007, Lafferty 
& Breen 2005, Chapman et al 2009, West-
ley et al 2011), och arkeologi har även 
använts ”bakåt” för att bättre förstå kus-
tens utveckling (t ex Vos & Gerrets 2005, 
Schmölke et al 2006). En antologi utkom-
men 2011 inom ramen för forskningsnät-
verket SPLASHCOS handlade uteslutande 
om olika projekt kring sjunkna lanskap 
med tyngdpunkt på mesolitikum (Benja-
min et al 2011).

Att stora delar av Sydsveriges kust har 
potential när det gäller submarina stenål-
dersboplatser har uppmärksammats gan-
ska tidigt (Hansen & Andersson 1990, 
Ljungkvist 1993) och diskussioner om vad 
submarin forskning kan skänka svensk ar-
keologi har förts i ljuset av resultaten från 
Danmark, i vilket sammanhang lokalerna 
Tybrind vig (Andersen 1985, 2011) och 
Møllegabet II (Grøn & Skaarup 2004) ofta 
nämns.

En utmaning för denna typ av forskning 
är att den på grund av ämnets natur måste 
inkorporera insatser från kvartärgeologi, 
historisk klimatologi, marinbiologi, hy-
drologi osv. Här finns även en unik möj-
lighet där arkeologi väldigt tydligt kan 
bidra tillbaka till andra vetenskaper med 
kunskap om makromiljön under förhisto-
rien. Forskningen kring de submarina lo-
kalerna är även angelägen eftersom många 
mesolitiska platser hotas av både landhöj-
ning och exploatering av marina områden 
(Fischer 2011).

BAKGRUND OCH FORSKNINGSANKNYTNING 
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Övergripande forskningsprogram

För Östersjöns del har på senare tid två 
större forskningsprogram behandlat 
sjunkna landskap och stenåldersforskning; 
SINCOS (Sinking Coasts: Geosphere, Cli-
mate and Anthroposphere of the Holocene 
Southern Baltic Sea) samt SPLASHCOS 
(Submerged Prehistoric Archaeology and 
Landscapes of the Continental Shelf), se 
www.splashcos.org och Flemming (2011).

Under 2011 initierade MARIS ett projekt 
med personal länkade till SPLASHCOS 
inom vilket Skånes och Blekinges subma-
rina stenålder avses undersökas. Fokus lig-
ger på tidig Holocene och avser påträffa 
och undersöka den allra tidigaste mesoli-
tiska bosättningsfasen i området. Rumsligt 
fokus ligger på åmynningarna vid den för-
historiska Verkeån och Mörrumsån men 
även grundflak så som Södra Midsjöban-
ken och Kriegers Flak är av intresse.

Ett syfte är att skapa en multidisciplinär 
arena och där koppla samman arkeologi 
med andra discipliner så som geologi, kli-
matforskning och biologi. Under 2010 
gjordes en förstudie av Blekinge museum 
inom vilken olika områden med potential 
för submarina boplatser identifierades. 
Under 2011 – 2012 kommer Björn Nils-
son och Arne Sjöström, verksamma inom 
SPASHCOS, att utarbeta en undersök-
ningsplan för olika områden i Skåne och 
Blekinge.

Fokus ligger på tidigmesolitikum och Öst-
ersjön när den utgjorde Yoldia- och An-
cylussjön, ungefär 11 500 – 9 500 år BP, 
även om kronologin inte är helt avgöran-
de för forskningsinsatserna. Området vid 
Verkeån har undersökts vid olika tillfällen 
under trettio års tid (Hansen 1985, 1986a, 
1986b, 1991), de tre senaste av Arne Sjö-
ström vid Lunds Universitet. Blekinges 

submarina förhistoria har inte undersökts 
arkeologiskt. Kvartärgeologiskt är områ-
det dock relativt väl undersökt.

Förutom empirisk fältforskning kommer 
forskningsprogrammet innehålla moment 
med teoretisk diskussion om landskapsre-
konstruktioner, undersökningsmetodiker 
och människans förhållande till kusten. 
En underliggande fråga är vad frånvaron 
av kunskapen om människans relation till 
kusten betyder för mesolitisk forskning – 
och vad undervattensarkeologi kan kom-
ma att bidra med för synen på mesolitiska 
människor och samhällen.

Föreliggande förstudie utgör ett försök att 
lokalisera lämpliga lokaler för att leta efter 
tidigmesolitiska boplatser inom två valda 
områden i Blekinge. Områdena har valts 
av Länsstyrelsen i Blekinge efter samråd 
med naturvårdsintressen så att synergier 
kan uppkomma i kartering av marina na-
turreservat. Denna förstudie bidrar alltså 
till att kunna avgränsa sökytan inom redan 
utpekade områden.

Tidigare forskning - liknande lokaler och 
resultat

Som tidigare nämnts har tidigmesolitiska 
lämningar utanför Verkeån undersökts 
under flera omgångar under många år. 
Lämningarna som påträffas där kan kort 
beskrivas som negativa avtryck av förhis-
toriska flodfåror; själva marken har erode-
rat bort och det som är kvar en den hårt 
packade postglaciala finleran och torven 
som utgjort bottnar i dåtidens vattendrag. 
Där har påträffats fiskeanläggningar, red-
skap, ben osv. men själva boplatsytorna, 
bestående av sand, har eroderats bort. Or-
saken till detta syns i figur 1. Där framgår 
att vågverkan är så pass stor att det geo-
gena underlaget eroderar: sand- och fin-
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sandbotten utsätts för krafter som förflyt-
tar partiklar på upp till storleken av grus. 
I figur 2 syns ett par stubbar som står kvar 
trots att den omgivande marken har för-
svunnit.

I Blekinge är situationen något annor-
lunda; substraten är ofta av grövre typ 
och vågverkan är inte lika stor. Det finns 
alltså alla möjligheter att eventuella tidig-
mesolitiska boplatser i Blekinge är fullt in-
takta. Här finns en oerhörd potential att 
finna hela lokaler fullständigt jämförbara 
med t ex det danska Møllegabet (Grøn & 
Skaarup 2004) som kan komplettera ter-
restra undersökningar i området, framfö-
rallt de som nyligen utförts vid utbyggan-
den av E22 vid Listerlandet (preliminär 
förundersökning av Rudebeck et al 2010). 
Sedimentationen är även ganska ringa i 
stora delar av Blekinges skärgård, varför 
inte heller de eventuella lämningarna har 
täckts med sediment av någon större mäk-

tighet.

I samband med prospektering inför en 
vindkraftspark har undervattensmiljön 
och den arkeologiska potentialen på Ha-
nöbanken studerats och diskuterats (Ei-
narsson 2010). Detta resonemang kan med 
fördel förflyttas den korta sträckan norrut 
till aktuella undersökningsområden kring 
Stärnö och Biskopsmåla (se figur 3).

Figur 1. Submarina stenålderslämningar i Hanöbukten är hårt drabbade av erosion, vilket en 
jämförelse mellan mobilitet (vilken substrattyp som kan röra på sig av vågor) och faktiska 
substrat visar. Där mobiliteten är sand eller högre och substratet består av sand eller mindre 
partiklar eroderas kusten. Pilen indikerar kända lämningars placering. Maringeologiska 
grunddata från SGU.
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Figur 2. Exempel på stubbar från Verkeån vid Haväng, Skåne. Den egentliga markytan (sand 
och finsand) har eroderats och kvar står stammar och stubbar som i de flesta fall faller över 
ända då det uppbärande underlaget försvunnit. Foto: Arne Sjöström.
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Syftet med förstudien är att peka ut områden 
med stor potential för förekomst av tidigme-
solitiska boplatser eller andra aktivitetsytor (t 
ex fiskefällor, jaktstationer osv) inom två del-
områden angivna av Länsstyrelsen i Blekinge. 
Avsikten är att tillhandahålla ett material för 
prioritering av olika fältinsatser av invente-
ringskaraktär.

Inventering kan ske med geofysiska eller an-
dra prospekteringsmetoder eller med dykare.
De potentiella områden som pekas ut baseras 
helt på de underlag som står till förfogande. 
Resultaten blir inte mer tillförlitliga eller bätt-
re avgränsade än vad de tillgängliga under-
lagen medger. Potentialen för förekomst av 
kulturlämningar är helt teoretisk även om den 
i grunden är baserad på erfarenheter av att lo-
kalisera mesolitiska boplatser under vatten i 
Sydskandinavien (Benjamin 2010).

Eftersom inga fältundersökningar har gjorts 
inom berörda områden kan bara den rela-
tiva potentialen indikeras, inte den absoluta; 

det kan alltså visas sig att studieområdena är 
helt tomma på faktiska fornlämningar. Endast 
undersökningar i fält kan avgöra den faktiska 
förekomsten. Undersökningsområdena består 
av två delområden med marina naturvärden 
enligt figur 3. Analyser och datasammanställ-
ningar har gjorts även för närområdet runt 
dessa områden för att placera lokalerna i ett 
större rumsligt och naturgivet sammanhang.

Förstudien drivs av följande frågeställningar:
•	 Finns det allmänt tillgängliga dataunder-

lag som gör det möjligt att rekonstruera 
huvuddragen av ett mesolitiskt landskaps-
avsnitt, idag under vatten? Hur kan en så-
dan rekonstruktion utföras?

•	 Givet två utpekade områdens hydrodyna-
miska och morfologiska egenskaper, finns 
det några platser lämpliga för prospekte-
ring av tidigmesolitiska boplatslägen?

•	 Om lämpliga områden kan pekas ut, går 
det att bilda sig en uppfattning om dessas 
karaktär och bevarandegrad?

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

 Figur 3. De två undersökningsområdena Stärnö och Biskopsmåla i Blekinge.

Stärnö
Biskops 
måla
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De potentiella lokaler som pekas ut bedöms 
alltså ”mjukt” angående sedimentation och 
erosion baserat på generell kunskap om dessa 
faktorer i berörda områden.

Metoden består av att i flera steg rekonstru-
era landskapet och bedöma dess potential när 
det gäller bevarande intill våra dagar. Följande 
moment behöver därför ingå i studien:

•	 Rekonstuktion av topografi på land för att 
möjliggöra analys av vattendrag

•	 Konstruktion av en undervattenstopografi 
(batymetri) som sömlöst knyter an till 
landtopografin, så att strandlinjen kan hö-
jas och sänkas godtyckligt efter behov

•	 Rekonstruktion av mesolitiska vattendrag, 
idag under vatten

•	 Identifiering av lämplig strandlinje och 
strandzon relevant för mesolitiska kustan-
knutna verksamheter

•	 Bedömning av långtidserosion av de me-
solitiska strandzonerna med avseende på 
vågverkan, framförallt under den mest 
kritiska ancylustransgressionen

•	 Bedömning av korttidserosion och stör-
ning av havsbotten baserat på sentida far-
tygstrafik, muddringar, dumpningar och 
konstruktioner

•	 Bedömning av sedimentationen i om-
rådena och vilka delar av de mesolitiska 
strandzonerna som är översedimenterade 
samt i vilken grad

•	 Som resultat identifiering av lämpliga om-
råden relevanta att undersöka vidare med 
hjälp av prospekteringsinstrument eller 
dykinventeringar, bestående av ej erodera-
de eller kraftigt översedimenterade lokaler 
intill mesolitiska stränder och vattendrag.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH METOD

Utgångspunkten för studien är att det enda 
som står oss till buds är grundläggande geo-
grafisk data och en grov uppfattning om var 
man vanligtvis påträffar mesolitiska läm-
ningar under vatten (Benjamin 2010 efter 
Fischer 1995, se figur 4). Relevant data som 
finns tillgänglig (rörande djupförhållanden, 
geologi, strömmar, erosion osv.) är anpassade 
för helt andra syften och är på en landskaps-
nivå egentligen inte möjliga att använda med 
en för innevarande studie nöjaktig precision. 
En analys med dessa data som utgångspunkt 
kommer följaktligen att vara högst tentativ 
tills bättre data står till buds.

Eftersom vi inte heller har några inventeringar 
att stödja oss mot kan vi inte heller bedöma 
den absoluta möjligheten att påträffa några 
lämningar, bara den relativa schatteringen 
inom respektive område.

Metoden går ut på att rekonstruera strandlin-
jen vid Yoldiahavets minimum, spåra vatten-
drag som leder från dagens vattendrag ner till 
denna mesolitiska strandlinje samt givet dessa 
vattendrag och strandlinje peka ut områden 
med potential för mesolitiska lämningar. I 
denna process kommer postdepositionella 
effekter av sedimentackumulation och ero-
sion (av båttrafik och vågverkan) att bedömas. 
Tillgängliga data tillåter inte någon regelrätt 
modellering av erosion och ackumulation; det 
finns varken fältmätningar att lita till, kunskap 
om de långsiktiga hydrodynamiska förhållan-
dena eller om hur dessa förhållanden påverkar 
geomorfologi och sediment under tio tusen 
år; det kommer heller aldrig att låta sig göras 
på en landskapsnivå. Uppgiften är alldeles för 
komplicerad och fylld med osäkerhet.
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2. Solexponering. Ett scenario vid vilket sol-
banor över landskapet simuleras för sex 
månader varvid mängden dagsljus för res-
pektive kvadratmeter kan estimeras.

3. Lutning. Med terrängmodellen som un-
derlag beräknas marklutningen i grader.

4. Kombinationsanalys. Kombinationen av 
solexponerade, platta, vindskyddade om-
råden som faller inom den tidigare fram-
tagna vågskyddade strandzonen utgör en 
förfinad bild av vattenanknutna lokaler 
lämpliga för boplatslägen.

Slutligen görs ett försök att peka ut lokaler 
speciellt lämpade för boplatser och således 
med relativt sett större potential för boplats-
lämningar, givet de grovt utpekade områdena 
och med hypotesen att skydd från kalla vindar, 
stor tillgång på dagsljus och en plan markyta 
är relevanta egenskaper hos platser lämpliga 
för bosättning. I enlighet med detta utförst 
slutligen ett moment som består av följande 
analyser:

1. Vindexponering. Ett scenario baserat på 
de tre mest påverkande vindriktningarna 
över det mesolitiska landskapet (med vind 
över öppet hav, dvs. SV, S och SO) väljs 
som metod. 

Figur 4. Topografiska/geomorfologiska 
förhållanden vid vilka mesolitiska boplatser 
vanligtvis påträffas i Sydskandinavien. 
Vatten tecknas i grått och land i vitt. Från 
Benjamin 2010:257 efter Fischer 1995.
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För att begränsningar i analysen skall bli up-
penbara redovisas de underliggande data som 
analysen baseras på samt de begränsningar 
som med dessa existerar. Data har tillhanda-
hållits från svenska myndigheter i enlighet 
med det s. k. INSPIRE-direktivet (se www.
geodata.se för information). Höjddata licen-
serades av Lantmäteriet. Sent inom förstudien 
rekvirerades sekretessbelagd detaljerad djup-
data till en leveranskostnad som MARIS stod 
för.

Höjd- och djupdata

För att bygga en kontinuerlig modell över 
land- och vattenmiljön oberoende av tidsho-
risont användes både höjddata och djupdata.

Nationellt består höjddata av lantmäteriets 
höjdmodell (”Grid 50+”) inom produkten 
GSD – Geografiska Sverigedata. Modellen 
anger höjdpunkter med ett avstånd om 50 m 
med en noggrannhet på i runda tal ±2 m. Mo-
dellen följer inte terrängens morfologi utan 
indelningen i 50 m-rutor. För lokala studier 
befanns inte denna modell tillräckligt tillför-
litlig. Lokalt finns för Blekinge en ny höjd-
datamodell baserad på laserscanning (”Grid 
2+”) vilken håller en rumslig upplösning om 
2 m och en noggrannhet av ungefär ±0,1 m. 
Denna modell rekvirerades från Lantmäteriet 
till reducerad kostnad (F&U-licens).

Djupdata rekvirerades först på en Östersjö-
skala. Data från Institute of Warnemunde och 
från HELCOM utvärderades bl.a. genom att 
testa överensstämmelse med djuppunkter från 
svenska sjökort och mätdata från ICES samt 
databasen EU-SEASED. Båda djupmodellerna 

fick överges både på grund av dålig geometrisk 
upplösning (minst 200 m mellan djupangivel-
serna) och karteringsmetod (i fallet HELCOM 
visas minsta djup inom 200 m, inte djup i ex-
akt position).

Vad som försvårar användningen är att djup-
data över svenska havsområden är förknippad 
med sekretess. Den som begär att få använda 
sjömätningsdata måste genomgå en säkerhets-
klassning av Sjöfartsverket/SÄPO och stränga 
förhållningsregler för hantering, lagring och 
spridning av dessa data gäller. Inom svenskt 
sjöterritorium regleras detta av Sekretesslagen 
1980:100, Lagen om skydd för landskapsin-
formation 1993:1742 och Säkerhetsskyddsla-
gen 1996:627 samt tillhörande förordningar. 
Principiellt gäller att endast officiellt publice-
rad djupdata är friad från sekretess. Det enda 
heltäckande dataset som avbildar havsbotten i 
svensk ekonomisk zon med någon tillförlitlig-
het och som inte är behäftat med sekretess är 
sjökort.

Djupdata rekvirerades således från sjöfarts-
verkets sjökortsdatabas i vektorform. Dessa 
data interpolerades till ett heltäckande skikt 
i rasterformat. Modellen anger generellt för 
små djup och fångar bara i de allra grundaste 
områdena upp variationer som är av storleks-
ordningen 100 m eller mindre i diameter. Vi 
kan alltså förmoda att mindre åfåror, uddar 
osv. inte alls framträder i en modell av forntida 
landskapsförhållanden.

För att ha en heltäckande modell även över 
den europeiska landmassan utanför Sverige 
med en upplösning tillräcklig för analyser 
på Östersjönivå rekvirerades radarmodellen 

TILLGÄNGLIGT MATERIAL
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SRTM V2 över Nordeuropa från NASA. Den-
na modell håller en rumslig upplösning av ca 
90 m och fungerar t ex för att modellera den 
generella landhöjningen i ett område.

Landhöjningsmodeller

På senare tid har flera modeller för landhöj-
ningen i blekinge utarbetats (Andrén et al 
2007, Yu et al 2007a, se översikt i Berglund 
& Sandgren 2010). Ur dessa kan utläsas läg-
sta havsnivå, Yoldia low stand (hädanefter re-
fererat till som YLS). Eftersom Andrén et al 
(2007) anger en osäkerhet som ger ett tänk-
bart YLS mellan -17 m och -21 m och djup-
modellen ofta håller något för små djup valdes 
-17 m som bästa approximation för djup mel-
lan kanske -17 m och -20 m, eftersom sjökort 
generellt anger för grunda djup (då de oftast 
avser säker sjöfart, inte faktisk botten).

Maringeologiska data

För att studera möjligheten av erosion och 
tecken på ackumulation rekvirerades marin-
geologiska data från SGU. I aktuellt område 
finns ett stråk relativt väl karterat med side-
scan sonar. Från denna lokala kartering har 
SGU bedömt bottensubstratet för hela områ-
det (se figur 8). Viktigt är att förstå att den geo-
logiska situationen anger grundlager under ca 
0,5m, ytlager finns bara karterade i själva kar-
teringskorridorden. Från denna baskartering 
har SGU gjort en omklassificering till Europe-
iska Unionens s. k. EUNIS-system som anses 
mer biologiskt relevant (Hallberg et al 2010). 
Dessa data (se figur 9) rekvirerades också som 
referens.

Kvartärgeologin och sedimentationsförhål-
landen har tidigare undersökts vid ett antal lo-
kaler i undersökningsområdenas närhet. Data 
från dessa undersökningar (Berglund et al 
2005, Yu et al 2007b) har fått komplettera bak-
grunden till val av strandlinje och bedömning 
av sedimentationsförhållanden i området.

Bottenprover från den regionala miljööver-
vakningen rekvirerades från SMHI som är 
datavärdar för denna typ av miljödata. Botten-
proverna omkodades och klassificerades grovt 
efter kornstorlek på det att de går att använda 
som indikationer på områden med hårdare 
eller mjukare botten samt som verifikat för 
olika modeller över bottnarnas beskaffenhet. 
Viktigt att notera är att bottenproven i största 
möjliga mån tas i områden där mjuka bottnar 
förväntas (eftersom denna del av miljööver-
vakningen följer miljöstatus för just mjuka 
bottnar). Hårda bottnar kommer därför att 
vara underrepresenterade i materialet.

Substratmobilitet och vågexponering

SGU har utarbetat en generaliserad modell 
för vågornas förmåga att förflytta ytsedi-
ment (”substratmobilitet”, se Hallberg et al 
2010:20ff). Modellen bygger i sin tur på en 
grov batymetri (djupmodell), förenklade anta-
ganden om vindar och tar heller inte hänsyn till 
vågornas energiförlust i grundområden (eng. 
shoaling och dissipation), varför den övertol-
kar vissa effekter (vågverkan i grundområden) 
och undertolkar andra effekter (stormars på-
verkan på djupa exponerade lokaler).

Kompletterande data om strömmar, vågver-
kan eller liknande finns inte. För att ge en 
mer komplett bild av sedimentationsförloppet 
inom området rekvirerades en generaliserad 
vågexponeringsmodell (Isæus 2004) från geo-
dataportalen, ursprungligen tillhandahållen 
av Naturvårdsverket (2006).

Sjötrafikdata och potentiell bottenstörning

För att undersöka och göra ett försök att kvan-
tifiera (relativt) den eroderande påverkan från 
sjötrafik rekvirerades en sammanställning 
(Törnqvist & Engdal 2010) av sådan informa-
tion från geodataportalen. Sammanställning-
en kan anses som relativt rättvisande vad gäl-
ler placering och relativ intensitet av trafik av 
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olika slag men går ej att direkt korrelera med 
erosion då det saknas fysiska mätningar för 
att göra en mer exakt modell. Den potentiella 
eroderande verkan som har sammanställts är 
ganska konservativ då den baseras på biolo-
gisk påverkan. Långtidseffekter på bottnar kan 
därför anses vara något större än vad aktuella 
data gör gällande, framförallt vad gäller dju-
pare bottnar.

Från Sjöfartsverket rekvirerades data över 
undervattensanläggningar, kablar, rör, mudd-
ringar osv. Från SGU rekvirerades ett register 
med kända dumpningsplatser för mudder-
massor vilket jämfördes med en databas med 
dispenser som givits av Naturvårdsverket för 
att dumpa muddermassor och liknande till 
havs. Data om övriga dumpningsområden (s. 
k. spoil grounds, främst för krigsmateriel; va-
pen och ammunition) söktes och samlades in 
från Sjöfartsverket, men här saknas mycket 
detaljkunskap. 

Vattendrag

För att ha en avrinningsmodell att utgå ifrån 
när de mesolitiska vattendragen skulle identi-
fieras rekvirerades SMHI:s vattendragsregis-
ter, där vattendragen är storleksklassade vilket 
underlättar bedömning av respektive vatten-
drags storlek även under mesolitikum baserat 
på nutida och forntida avrinningsområden 
(topografiska bäcken).
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För att hitta strand- och vattendragsnära lo-
kaler med potential för mesolitiska kultur-
lämningar måste en landskapsrekonstruktion 
utföras där områdets karaktär beaktas och 
faktorer som sedimentation och erosion be-
döms. Av vikt är även att försöka identifiera 
vatten drag och knyta dessa till strandlinjen.

Man kan tänka sig två typer av lokaler intres-
santa att gå vidare med arkeologiskt; dels över-
sedimenterade lokaler som är recent fram-
eroderade, dels lokaler med ringa eller ingen 
sedimentation eller erosion där den ursprung-
liga markytan endast är täckt av ett tunt lager 
postglacial sand/grus eller finsediment och 
där större objekt som t ex stubbar, pålar och 
antropogena stenkonstruktioner står synliga 
in situ.

Områdesbeskrivning

Blekingekusten består av en låglandsberg-
grund spridd med granitmassiv. Detta om-
råde har tektoniserats kraftigt av inlandsisen, 
vilket framgår av att området domineras av 
sprickdalar i riktningen N-S. Ett sådant drä-
neringsmönster resulterade i transgression av 
havsvatten till kustnära dalar under mitten 
av Holocene vid hög havsnivå. På grund av 
detta förhållande är kontinuerlig sedimenta-
tion av gyttja vanlig i vissa bassänger, särskilt i 
de kustnära med skyddande trösklar av berg-
grund. Både temperatur och nederbörd mins-
kar något från höglänta till låglänta områden, 
framförallt vid kusten. Januaritemperaturen 
ligger runt 0°C och medelvärdet för julitem-
peraturen är 16,5°C. Genomsnittlig årlig ne-
derbörd är ~ 600 mm längs kusten och ~ 700 
mm i de höglänta områdena. Västliga till syd-

västliga vindar dominerar i området. Blekinge 
är också ett övergångsområde för olika skogs-
zoner: lövträd förekommer i söder och bland-
skogar med lövträd och barrträd i norr (Yu et 
al 2005).

Förhistoriska strandförskjutningar och 
Yoldiahavets minimum

Östersjöns stadie kallat Yoldiahavet fick 
sitt namn efter den arktiska musslan 
Yoldia arctica (numera Portlandia arcti-
ca) och definieras traditionellt som att ta 
sin början när Baltiska Issjön tömdes och 
sänktes med ungefär 25 m ner till vatten-
nivån i Nordatlanten. Denna händelse har 
daterats till 11 560 ± 10 cal. år BP i svensk 
lervarvskronologi och 11 590 ± 100 cal. 
år BP genom annan lervarvskronologi i 
kombination med palaeomagnetiska me-
toder. Eftersom dräneringen skedde under 
den så kallade tiotusenåriga 14C- platån 
(eng. 10000-year radiocarbon plateau) är 
dessa dateringar osäkra, men de verkar 
relativt entydigt peka på samma ålder som 
uppnås med andra metoder. Det är därför 
rimligt att tro att den slutliga dräneringen 
av Baltiska Issjön, och därmed uppkom-
sten av Yoldiahavet, ägde rum mellan 11 
600 och 11 550 cal. år BP. Påföljande 250 
år präglades av sötvattensförhållanden 
i Östersjöns avrinningsområde som nog 
bäst förklaras av två orsaker. För det förs-
ta, på grund av den preboreala uppvärm-
ningen var stora mängder smältvatten som 
produceras av inlandsisen i omlopp, för 
det andra betydde det smala sundet norr 
om Norra Billingen vilket utströmmande 
smält vatten var tvunget att passera att 

ÖVERSIKTLIGA LANDSKAPSANALYSER VID YOLDIAHAVETS 
MINIMUM
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marint vatten förmodligen hindrades från 
att komma in i Östersjöns avrinningsom-
råde. Brackvattenförhållanden tog vid om-
kring 11 300 cal. år BP i den västra delen 
av Östersjön (Andrén et al 2007) men re-
dan omkring 10 700 cal. år BP grundades 
sundet vid Billingen upp och områdets 
vatten var åter sött, nu inom Ancylussjön. 
Inte förrän littorinatransgressionerna med 
början kring 8 500 cal. år BP får Östersjön 
ett utpräglat bräckt vatten (salthalt 10-12 
‰, se Berglund & Sandgren 2010), jäm-
förbart med de mer utsötade delarna av 
dagens västkust när det gäller ekologiska 
förutsättningar.

Vid dräneringen av den baltiska issjön sjönk 
alltså vattennivån ca 25 m men den efter-föl-
jande oscillationen av avsmältning och land-
höjning gör att en modell för strandlinje-för-
skjutning blir ganska komplicerad (Jakobsson 
et al 2007) och varierar i riktning N-S. För Ble-
kinges del har vattennivån analyserats lokalt 
och YLS kan enhetligt approximeras till ca 17-
21 m under dagens nivå (Andrén et al 2007, 
Yu et al 2007a, se figur 5) då området huvud-
sakligen löper i riktningen Ö-V, dvs. med un-
gefär samma landhöjning i hela området. För 
säkerhets skull skapades en modell över hela 
Östersjön baserad på data från Jakobsson et al 
(2007), se figur 6, vilken bekräftade rimlighe-
ten i att använda den generaliserade nivån -17 
till -21 m för båda undersökningsområdena.

Figur 5. Strandförskjutningen i Blekinge från Baltiska Issjön till år noll (Yu et al 2007a:674) 
respektive till Ancylussjön (Andrén 2007 et al:284), enligt två modeller. Sammantaget kan 
-17 m med öppning ner mot -21 m anses vara den bästa approximationen för YLS. Detta 
intervall är inringat i högra kurvan, vilket approximativt motsvarar dateringsintervallet 11 
250 – 10 675 cal. år BP, alltså en period om knappt 600 år.
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Figur 6. Modell över sydvästra delen av Östersjön efter Baltiska Issjöns dränering (Yoldia 
Low Stand, YLS). De klart största mesolitiska markarealerna som idag ligger under 
vatten står att återfinna längs Tysklands och Polens kuster, på grundflaken Middelgrund, 
Midsjöbankarna och Kriegers Flak, ävensom mellan Sverige och Danmark men även i mindre 
skala i Hanöbukten och mellan öarna i Blekinge. Norr om Kalmar minskar vattensänkningen 
i betydelse jämfört med den efterföljande landhöjningen så att t ex halva Öland låg under 
vatten vid YLS. Modellen är beräknad utifrån tabelldata från Jakobsson et al 2007 samt 
höjddata från NASA och LMV och med djupdata från HELCOM. Nutida strandlinje i rött. 
Stärnö och Biskopsmåla markerade.

Stärnö Biskopsmåla
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Batymetriska analyser och 
landskapsrekonstruktion

Med data om strandlinjens läge vid -17 till 
-21 m samt med den övergripande Östersjö-
modellen gjordes batymetriska analyser som 
bestod av att utifrån sjökortsdata och terräng-
modeller interpolera fram en hydrologiskt 
korrekt modell över land och vatten med en 
geometrisk upplösning av 25 m (med tillför-
litlighet kring omkring hundra meter i sida, 2 
m i höjd för undervattensområdet), vilken se-
dan sänktes med 17 m varvid strandlinjen vid 
YLS skapades. Eftersom sjökortsdata generellt 
sett anger för grunda djup (då djupangivelser-
na anger säkert djup för sjöfarten) motsvarar 
linjen 17 m ungefär verklighetens 21 m. Den 
nivå på YLS som tas fram med sjökortsdata 
kan alltså förmodas ange den extrema lågvat-
tennivån.

Sedimentation och erosion kunde inte tas 
hän syn till vid terrängmodelleringen eftersom 
data om dessa förhållanden saknas för områ-
dena. Inom områdena bedöms dock sedimen-
tationen ringa utom i de allra djupaste fickorna 

och erosionen bedöms inte heller som särskilt 
relevant eftersom substraten oftast är relativt 
grova, bestående av postglaciala sand- och 
grusförekomster samtidigt som vågverkan är 
relativt måttlig. Erosions- och ackumulations-
bedömning kom istället in i efterföljande ana-
lyser, se nedan.

Avrinningsområden avgränsades och ett för-
sök gjordes till att automatiskt analysera fram 
avrinningen i dalbottnar, raviner osv. i djup-
modellen och koppla detta till kunskap om 
landmodellens vattendrag så som de är kar-
terade och klassindelade av SMHI. Det visade 
sig att den batymetriska modellen var allt för 
grov för att automatiskt identifiera flodfåror 
varför analysen fick kompletteras med en ma-
nuell inprickning av troliga avrinningsmöns-
ter, varefter de sålunda inritade vattendragen 
storleksklassades efter samma princip som 
SMHI brukar, dvs. med flödesordning enligt 
Strahler (1957). Resultatet syns i figur 7.

Figur 7. Modell över topografiska förhållanden vid YLS med beräknade vattendrag.
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Bottensubstrat

Som utgångspunkt för bedömningen av bott-
nens karaktär (en modellering låter sig inte 
göras) får SGU:s bottensubstratkartering an-
vändas, med vilken det går att uppskatta er-
osions- och ackumulationsförhållanden, se 
nedan.

EUNIS-klassningen av bottensubstratet (figur 
9) har som syfte att presentera en bättre bild 
av just ytmaterialet än vad den vanliga marin-
geologiska kartan gör. Om den förstnämnda i 
detta fall ger en grov vägledning om bottenka-

Figur 8. Ursprunglig bottensubstratkartering (karteringskorridorerna, utpekade i kartan) 
och den resulterande kartbilden (övriga bottenområden karterade med sämre eller inga 
underlag). Notera ställvis kartering av tunt ytlager av bottenmaterial, där är det främst 
postglacial finsand och silt i djupare sandområden. Datakälla: SGU. 

Karteringskorridorer
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raktären så måste man beakta den ursprung-
liga karteringen som delar upp bottnar dels i 
fler klasser, dels i ytlager respektive underlig-
gande lager, vilket underlättar tolkningen av 
områdena och de processer som verkar där. 
Här befanns EUNIS-klassningen mindre me-
ningsfull.

Den faktiska karteringskorridoren som lig-
ger till grund för SGU:s karta täcker bara en 
bråkdel av områdena, varför faktiska botten-
substrat är svåra att försäkra sig om. I figur 8 
presenteras dock originalkarteringen och tol-
kade bottensubstrat så som SGU anger dessa. 
Här framkommer att en stor del av den ma-
ringeologiska kartan baseras på kvalificerade 
gissningar – det är bara de smala korridorerna 
med faktiska karteringar som är mer tillförlit-
liga och har data om eventuellt tunt ytsubstrat.

Postmesolitiska processer - 
ackumulation och erosion

Ackumulation
Generellt sett avtar sedimentationen med 
avstånd från land och skyddade fjärdar men 
ökar också med djup, närvaro av vattendrag 
som deponerar sediment och/eller näring 
samt med hur bottenområdena ser ut form-
mässigt (Jonsson 2003) där trånga fjärdar fylls 
upp snabbare med sediment än stora öppna 
fjärdar med flack havsbotten.

Vågexponering och sedimentackumulation
I avsnörda miljöer i området som bildat sjöar 
och våtmarker har sedimentationen sedan 
mesolitikum uppgått till 1 mm/år, alltså med 
finsediment mäktigare än 10 m sedan YLS 

Figur 9. Bottensubstrat enligt det s. k. EUNIS-systemet draperat på en 3D-modell över 
batymetri och terräng. Grovsand och grus dominerar i karteringsområdena, viss del mjuka 
bottnar (dy) i skyddade vikar och fjärdar. Data från SGU och LMV.
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(lokalerna Smygen och Hunnemara, se Yu et 
al 2007b, Berglund et al 2005). I mer fjärdlik-
nande miljöer har istället sedimentproppar 
visat på en ackumulation av lager ca 4–4,5 m 
djupa (lokalerna Kalvöviken och Sörevik, se 
Berglund et al 2005) eller drygt 2,5 m (loka-
len Järnavik, se Andrén et al 2007). Använder 
man en generell vågexponeringsmodell (Isæus 
2004) för att skilja avsnörda, skyddade fjärdar 
nära land från öppnare områden (se Jonsson 
2003) får vi en bild som visas i figur 10. Där kan 
vi se att metertjocka sediment knappast kan 
förväntas i områdena utom i de absolut mest 
skyddade partierna närmast fastlandet. Man 
kan tillfoga att vissa sedimentansamlingar bör 
påträffas i undervattensraviner, längs mesoli-
tiska vattendrag och i de djupaste områdena. 
Analysen av substratmobilitet (se nedan) visar 
även var mobiliteten på havsbottnen är så pass 
liten att man kan förvänta sig en ansamling av 
mjuka sediment (klassen ”Non mobile” i figur 
14). SGU:s kartering av tunt ytsubstrat anger 
även att det främst är sand och grus som är 

mobilt på bottnarna; mindre partiklar ventile-
ras bort utom just där mobiliteten är större än 
”Non mobile”. För öppnare delar av östersjön 
påträffas postglaciala sediment först i de dju-
pare fickorna där de som mest når en mäktig-
het av 4–6 m i Bornholmsdjupet (Jakobsson et 
al 2007).

Analys av generella 
depositionsförhållanden
För att undersöka de generella depositionsför-
hållandena i områdena som strategi i brist på 
bättre kunskap valdes den s. k. vågbasmodellen 
(Håkansson & Bryhn 2008:23ff) med vilken 
bottnens karaktär som erosions-, transport 
respektive ackumulationsbotten kan beräk-
nas, givet känt vattendjup och fetch (vindens 
stryklängd över öppet vatten). Analysen som 
utfördes bestod av att enligt ekvationerna i fi-
gur 11 beräkna djuptröskeln för erosion res-
pektive transport för varje ytenhet givet djup-
data från HELCOM. Denna analys bekräftar 

Figur 10. Relationen mellan en generaliserad vågexponering (vid ytan) och deposition av 
sediment (angivet i meter) sedan YLS visar att vi inte kan förvänta oss några mäktiga sediment 
vid de relativt exponerade lokaler som undersökningsområdena utgör.
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uppfattningen om att ackumulation i de öpp-
nare delarna sker på större djup (se figur 11) 
utanför undersökningsområdena.

Analys av sedimentackumulation utifrån 
miljöövervakningens bottenhugg
Ett sista möjlighet att uppskatta sediment-
ackumulation i området utgörs av att studera 
bottenhugg av ytsediment så som de är doku-
menterade inom ramen för den regionala mil-
jöövervakningen. Dessa typer av bottenhugg 
dokumenterar de absolut översta lagren i se-
dimenten och tas på lokaler där mjukbotten 
förväntas, i syfte att undersöka miljötillstånd 
hos mjukbottnarna. Det nationellt täckande 
registret över bottenhugg uppvisar en oerhört 
brokig samling noteringar med olika nomen-
klatur, substratklassificering osv. Först när 
provpunkterna generaliserats går de att an-
vända för en uppskattning av bottnarna i ett 
område; ett försök syns i figur 12. Här ser vi 
direkt att mjukbottnar (blått i figuren) domi-
nerar i avsnörda skyddade fjärdar och att de 
exponerade grundklackarna med hög sub-
stratmobilitet har stora konstorlekar (sten/
grus). I undersökningsområdena finns få prov 
tagna, men vad som framgår av en detaljbild 

Figur 11. En analys av generell erosion-transport-ackumulation (ETA) av finsediment ger vid 
handen att ingen generell ackumulation förekommer utom i de mest skyddade områdena. 
I bilden visas ackumulation (blått), transport (orange) och erosion (gult). Ekvation från 
Håkansson & Bryhn 2008:23ff, djupdata från HELCOM. Eftersom bilden bygger på 
djupdata med en upplösning om 200 m i sida undertolkas sedimentation i mindre svackor 
och erosion övertolkas.

är att det finns sedimentackumulation (svart i 
figur 13) i grundområden som uppvisar gan-
ska hög mobilitet. Uppenbarligen är detta en 
effekt av att mobilitetsanalysen har så grov 
rumslig upplösning att mindre fickor med 
finsediment inte syns i analysen. Vi kan alltså 
förvänta oss sedimentackumulation i sådana 
mindre fickor mellan kobbar och skär samt i 
de flesta områden där substratet har mobili-
tet ”Non mobile”. Med en detaljerad batymetri 
skulle det gå att peka ut sådana lokala acku-
mulationsområden.

Skyddande lager av finsediment?
I den mån ett skyddande lager av sediment ses 
som nödvändigt för att bevara lämningar från 
mesolitikum (se Nymoen & Skar 2011:51, en 
uppfattning som kan ifrågasättas) kan vi för-
vänta oss att finna sådana sediment endast 
över mindre ytor i lokala bassängbottnar i 
de exponerade undersökningsområdena. En 
bättre batymetri skulle kunna underlätta i att 
analysera fram ett s. k. topografiskt index, där 
svackorna analyseras fram och överläggs med 
de på grundval av övriga kriterier framanaly-
serade indikationsområdena. Innan sådan ba-
tymetri står till förfogande får slutsatsen bli att 
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man måste söka noggrant efter sådana svack-
or och att de bara kommer att täcka mindre 
arealer av de föreslagna lokalerna, framförallt 
i bäckraviner, läng stränder på forntida sjöar 
och andra lokala minima i topografin.

Erosion från substratmobilitet
Enligt figur 11 förefaller erosion av mjuka 
sediment förekomma i de öppnare delarna 
av undersökningsområdena även om den 
grövre batymetrin som användes i den ana-
lysen döljer många djupare fickor utan ero-

Figur 12. Bottenhugg från miljöövervakningen grovt rangordnade efter kornstorlek där 
blått anger ackumulation av finsediment (gyttjelera. gyttja, silt och organiskt material). 
Notera distributionen till främst vågskyddade fjärdar men även några djupare bottnar i 
Pukaviksbukten (längst till vänster i kartan). Datakälla: SMHI.

Figur 13. En detaljbild över miljöövervakningens bottenhugg inom och i närheten av 
undersökningsområdena. Svart anger ackumulation av finsediment. Notera den relativt 
höga mobilitet som områdena generellt uppvisar (mestadels dy [Mud] till finsand-sand); 
bottenhuggen har uppenbarligen tagits i enlighet med sitt syfte i skyddade fickor i de annars 
ganska exponerade områdena. Datakälla: SMHI.
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sion. Som komplement studerar vi modellen 
för våginducerad bottenstress från SGU och 
kan mer nyanserat uppskatta de minsta korn-
storlekarna på respektive bottnar. I figur 14 
finns denna modell presenterad för under-
sökningsområdena. Det framgår här dels att 
den är mer konservativ än modellen enligt 
figur 11 men bekräftar att undersökningsom-
rådena domineras av bottnar där finsediment 
rör på sig (mobiliteten är ”Mud” eller högre). 
Endast de djupa fickorna har en mobilitet som 
är noll (”Non mobile”). Vad detta innebär för 
sedimentation finns presenterat ovan, för ero-
sionen betraktat innebär det att områden med 
kornstorleken finsand eller mindre bör upp-
visa en viss erosion i stora delar av områdena 
(med hög mobilitet) men eftersom bottense-
dimenten till stora delar består av glaciallera, 

postglacial grovsand och grus uppstår ingen 
riktig erosion. En analys utfördes där korn-
storleken i den maringeologiska karteringen 
jämfördes med substratmobiliteten (figur 15). 
Vad som framgår av denna analys är att vi kan 
förvänta oss en viss erosion av grundare mjuk-
bottnar. Kanske är det en effekt av den tidigare 
angivna överdriften av mobilitetsmodellen i 
grundområden, eller så föreligger faktiskt en 
viss rörlighet i de grundare liggande sedimen-
ten. För denna förstudies del innebär det dock 
att vi inte bör påträffa det som har skett i Ha-
nöbukten, dvs. söndereroderade mesolitiska 
lager, utom kanske längs mesolitiska vatten-
drag på mindre djup, där även erosion från 
båttrafik (se nedan) kan förväntas förekomma.

Figur 14. Mobilitetsmodell vilken anger vilka kornstorlekar som kan antas vara mobila på 
bottnen. Här ser vi att områdena domineras av klasserna ”Fine sand” och ”Sand”, vilket 
innebär att finare sediment oftast spolas bort och endast tunnare lager av postglacial sand 
överlagrar ev. mesolitiska lämningar. Datakälla: SGU.
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Erosion från historisk (mesolitisk) 
vågexponering
Även om det förstås är omöjligt att modellera 
den historiska vågverkan kan vi uppskatta de 
områden som har varit mest och minst utsatta 
av eroderande vågor under vissa tider av histo-
rien. En enkel metod är att göra en vågexpone-
ringsstudie för den mest kritiska perioden för 
ett visst område. I aktuellt fall var vågverkan 
särskilt stark på de eventuella boplatserna när 
vattenståndet stod 0–3 m över de översväm-
made områdena, dvs. när de tidigmesolitiska 
markytorna låg inom svallzonen, i aktuellt 
område inom ett intervall om kanske drygt 25 
år. Om vi studerar den relativa vågverkan vid 
vattenståndet -14m med dagens mått mätt kan 

vi peka ut områden där grunda bottnar har va-
rit särskilt utsatta för eroderande verkan, res-
pektive relativt skyddade under den aktuella 
delen av ancylustransgressionen. För detta än-
damål utfördes en vågexponeringsstudie base-
rat på den s. k. SWM-metoden (Isæus 2004) 
där -14 m valdes som strandkant och vindens 
stryklängd över öppet hav analyserades i 16 
kardinalriktningar. Denna stryklängd vikta-
des med dagens vindstatistik, vilket baseras 
på ett antagande att den nordatlantiska oscil-
lationen var ungefär samma då som nu, vilket 
är spekulativt. Detta upplevs dock inte som 
något större problem eftersom det inte är så 
stora skillnader mellan vinden i kardinalrikt-
ningarna utan den mest varierande och där-
med avgörande faktorn i området är vindens 

Figur 15. Genom att jämföra kornstorlek i maringeologiska kartan med mobilitetsanalysen 
kan vi analysera fram vilka ytor som kan förväntar eroderas av vågverkan, här tecknat i 
rött. I denna bild är det dominerande mjukbottnar och finsandsbottnar som har en mobilitet 
som är ”Fine sand” eller högre. I den mån ackumulationen är större än erosionen i grundare 
områden kan ändå en viss sedimentation uppstå och vattnet ha en grumlig, turbulent, karaktär.
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stryklängd över öppet hav. Resultatet syns i fi-
gur 16. De slutgiltiga indikationerna i figur 20 
och 21 respektive 24 bedöms som erosionspå-
verkade respektive opåverkade i enlighet med 
denna vågexponeringsanalys. 

Erosion från båttrafik
Digitalt lagrade ruttspår från faktisk fartygs-
trafik har inhämtats och kvantifierats inom ra-
men för ett tidigare projekt (s. k. AIS-transpon-
dersignaler, vilka anger position för alla större 
fartyg, se Törnqvist & Engdal 2010). Separata 
analyser för olika trafiktyper gjordes och en 
sammanvägning av all trafik låg till grund 
för en total intensitetsbild (se figur 17) samt 
en analys av bottenstress baserad på trafikin-
tensitet och vattendjup. Denna bottenstress, 
egentligen avsedd för att spåra störningar på 
vegetation, fisk och bottenlevande organis-
mer, kan förmodas vara något konservativ när 
det gäller påverkan av båttrafik under i storle-
ken 50–100 år, vilket är den tidshorisont som 
vi rör oss med när det gäller fartygstrafikens 
påverkan på eventuella mesolitiska lämningar. 

I figur 18 finns denna belastningsbild översatt 
till YLS och mot dagens karta. Förutom att 
vi kan förmoda en viss långtidserosion även 
utanför de indikerade områdena kan vi även 
förmoda att en närliggande erosion virvlar ner 
finsediment över mer skyddade djupområden.

Vid en samlad bedömning anses som alterna-
tiv, i alla fall för området Stärnö, analysen av 
tung yrkestrafik (Törnqvist & Engdal 2010) 
bäst peka ut potentiella erosionsskador (se fi-
gur 19). Eftersom dessa områden även till stor 
del har mjukare bottnar av dy eller finsand är 
eroderande verkan från sjötrafiken att förvän-
ta där.

Figur 16. Bedömning av kritisk erosion under ancylustransgressionen. Bilden bör relativt 
rättvist kunna peka ut områden med initialt skadade respektive oskadade tidigmesolitiska 
markytor. Efterföljande långtidserosion är mer diffus och finns via mobilitetsanalysen bedömd 
i figur 15. Den generella bedömningen är att erosionen under ancylustransgressionen är mest 
avgörande och att vi bara kan förvänta oss välbevarade mesolitiska markytor inom klasserna 
”Ultra sheltered” till och med ”Very sheltered” i bilden, dvs. ytor färgade blå, gröna och gula.
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Påverkan från annan störande 
vattenverksamhet
Från Sjöfartsverket, SGU och Naturvårdsver-
ket sammanställdes data över kända under-
vattensanläggningar, muddringar och dump-
ningsplatser. Inom undersökningsområdena 
finns inga dokumenterade dumpningsplatser 
för muddermassor eller annat avfall (s. k. spoil 

grounds). De enda ingrepp som kan identifie-
ras är två muddrade områden (Stillerydsham-
nen, Vindhamn) samt ett antal rör och kablar 
på botten i Stärnöområdet, framförallt till och 
från Boön. Dessa muddringar och rör/kablar 
bedöms dock inte sammanfalla med relevanta 
utpekade lokaler.

Figur 17. En total trafikbelastningsbild över området superpositionerad på det mesolitiska 
landskapet. Stärnöområdet, speciellt infarten till Karlshamn, är förstås mest drabbat. 
Datakälla: Törnqvist & Engdal 2010 via geodataportalen.
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Figur 18. En total trafikbelastningsbild över områdena superpositionerad på den mesolitiska 
kustmiljön (överst) och på dagens karta (underst). Vi ser en förhöjd störning intill hamnar och 
längs farleder, störst på grunda djup. Datakälla: Törnqvist & Engdal 2010 via geodataportalen.

Figur 19. En enkel överlagring 
av intensiteten av tung 
yrkestrafik vid  Stärnöområdet 
visar troligtvis  en mer 
rättvis bild av potentiell 
bottenstörning än den 
biologiskt anpassade modellen 
i föregående bilder. Vi kan 
se att inloppet till de båda 
industrihamnarna i området 
(Stillerydshamnen och 
Sojakajen/Vindhamn) uppvisar 
intensiv trafik av djupgående 
karaktär och dessutom har 
mjukast bottnar (mjukbotten 
respektive finsand). Vissa 
delar av dessa inloppsleder är 
muddrade.
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Resultat av den översiktliga 
landskapsanalysen

Vid bedömning av de tre kategorierna av po-
tentiella lokaler, frameroderade i mjuk- eller 
sandbottnar samt relativt orörda lokaler på 
grövre bottnar på större djup samt de bottnar 
som initialt eroderades under ancylustrans-
gressionen har de olika underlagen samman-
vägts.

”Den danska modellen” (Benjamin 2010:257) 
användes för att rita ut potentiella lokaler 
vid uddar, deltan, vattendrag och bukter. Be-
roende på om lokalerna ligger grunt och i 
mjukbottnar eller lite djupare men där ero-
sion ändå kan förmodas från vågverkan eller 
fartygstrafik kategoriserades indikationerna 
som antingen frameroderade eller opåverka-
de. Enligt resultatet av analysen presenterad 
i figur 16 kan erosionsskador från när områ-

dena låg grunt under ancylustransgressionen 
bedömas. Det föreligger förstås oerhört stora 
felkällor, främst brister i djupunderlag, men 
även otillräcklig maringeologisk kartering och 
en allt för generaliserade modeller för erosion 
samt avsaknad av modeller för ackumulation. 
Eftersom underliggande data är sammanställt 
på olika skalor är det heller inte helt tydligt 
hur stora områden som skall anses vara en in-
dikation; om det bästa vore att t ex ringa in 
större delen av den mesolitiska strandlinjen 
eller om det vore meningsfullt att försöka för-
bättra karteringen givet existerande eller nya, 
förbättrade indata. Som referens till analysen 
har i kartorna submarina fynd av mesolitisk 
karaktär, tillhandahållna av Blekinge Museum 
(Nilsson, muntligen) lagts in. Det rör sig i ak-
tuella områden av två fynd av stubbar samt ett 
bottenhugg med konstaterad mesolitisk mark-
yta (se figur 20 och 21). Resultatet (figurerna 
20 och 21) består av 33 potentiella delområ-

Figur 20. Utpekade lokaler med potentiell förekomst av kulturlämningar från YLS i 
Stärnöområdet.
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den varav 7 med tänkbar långtidserosion, 
främst i Stärnöområdet där tung yrkestrafik 
ses som den största bidragande eroderande 
faktorn. I Biskopsmåla är det istället erosion 
från vågverkan som förmodas vara den mest 
bottenstörande kraften, främst lite grundare 
längs vattendrag en bit upp i den mesolitiska 
terrängen. Utanför Stillerydshamnen är en 
potentiell lokal påverkad av muddring. Mer 
än hälften av områdena (15 st) bör ha erode-
rats kraftigt under ancylustransgressionen när 
vattnet låg ca 1–3 m högre än vid YLS och ut-
går därmed.

Undersökningsområdenas yta uppgår till 32,1 
km2. De frameroderade indikationerna om-
fattar 1,21 km2 och de relativt opåverkade 0,6 
km2, totalt alltså 1,81 km2. Denna yta utgör 
5,8% av summan av de båda undersöknings-
områdena.

Skyddande ytsediment bedöms saknas över 
stora delar av områdena, här är det istället den 
måttliga vågverkan som troligtvis har bevarat 
stora delar av den mesolitiska markytan intakt 
och tunna lager av postglacial finsand kan för-
modas överlagra de allra äldsta strandmiljöer-
na. Lokalt, framförallt i grundare fjärdbottnar 
och längs forntida vattendrag men även mer 
exponerat i bassängbottnar som en gång har 
utgjort forntida sjöar och smala sund, kan en 
viss mängd skyddande sediment förmodas, i 
de allra mest skyddade fjärdarna i områdena 
med en mäktighet om någon meter men läng-
re ut och mer exponerat betydligt tunnare. 
Sådana svackor går ej att fånga med det grova 
batymetriska underlag som finns för handen, 
annat än schematiskt längs de utpekade meso-
litiska vattendragen och sjöarna samt de mest 
skyddade fjärdarna.

Figur 21. Utpekade lokaler med potentiell förekomst av kulturlämningar från YLS i 
Biskopsmålaområdet.
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Efter att den översiktliga landskapsanalysen 
var utförd var det möjligt att rekvirera sjö-
fartsverkets djupdatabas för de båda under-
sökningsområdena. Data håller en upplösning 
om 20 m i sida och kan användas för att bättre 
förstå de områden som översiktligt karterades 
i föregående moment. Dessa data omfattas av 
sekretess och kan inte utan specifik prövning 
spridas och/eller visualiseras.

Ny strandlinje vid -17 m

Som komplement till den övergripande stu-
dien av den lägsta havsnivån (YLS, satt till i 
praktiken ungefär -21 m) valdes med dessa 
mer högupplösta data istället strandlinjen 
vid -17 m, som med dessa data kan anses ha 
mycket hög tillförlitlighet (se figur 22). Denna 
nivå utgör ett mera konservativt estimat för 
tidigmesolitisk strandlinje och är dessutom 
gemensam för de båda modellerna så som il-
lustrerat i figur 5.

Strandzon med erosionsanalys

Strandzonen har precis som i den mer över-
siktliga analysen valts som arkeologiskt intres-
sant. Strandzonen är dock utsatt för intensiv 
vågverkan vid transgressioner. Den zon som 
var attraktiv för bebyggelse och olika kustan-
knutna verksamheter efter YLS var alltså hårt 
utsatt för vågor strax efteråt, under ancy-
lustransgressionen. Stora delar av denna zon 
bör därför ha blivit eroderad. Följaktligen val-
des precis som inom den övergripande land-
skapsstudien ovan att utföra en vågexpone-
ringsstudie för att dela in strandzonen i olika 
utsatthetsgrad. De minst för vågorna utsatta 
strandområdena är alltså de som idag har bäs-
ta möjligheter till bevarande.

För zonen -17 m till -14 m utfördes en vågex-
poneringsstudie enligt den tidigare beskrivna 
SWM-metoden. Metoden gick här ut på att 
för kustlinjen vid -14 m dela in grunda vatten-
områden efter grad av vågexponering, vilket 
får anses avspegla erosionen i brännings- och 
svallzonen 0 till -3 m, dvs. det mest känsliga 
grundområdet.

Nya indikationsområden utifrån den 
detaljerade batymetrin

Inom den översiktliga analysen undersöktes 
sedimentationsförhållanden och erosionsför-
hållanden från fartygstrafik. Då framkom att 
substraten är relativt stabila där de inte är ini-
tialt vågskadade, grunt liggande eller invid in-
dustrihamnar eller vid stora farleder där de är 
påverkade av erosion. I de mest vågskyddade 
lagunerna och skärgårdsfjärdarna ackumule-
ras istället ett visst lager finsediment. Överlag-
ras de intressanta mesolitiska strandområdena 
(figur 22) med erosion från vågverkan under 
ancylustransgressionen (figur 23) får man 
skyddade strandmiljöer (figur 24) som under-
söks mot bakgrund av potentiell erosion från 
fartygstrafik och indikation på sedimentation 
utifrån substratmobilitet (se figur 25). Resul-
tatet blir en bild av dels var eventuella mesoli-
tiska lager bör vara överlagrade av finsediment 
(”A” i figur 25), dels var eventuella lager bör 
vara eroderade av trafik (”B” i figuren), och 
slutligen var eventuella lager troligtvis är i gan-
ska ursprungligt skick med liten eller inga se-
dimentation samt utan större erosionsskador 
(”C” i figur 25). Prospektering i fält bör främst 
föreläggas till områden av typ C, eventuellt B.

DJUPSTUDIER AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA MED 
SEKRETESSBELAGDA DJUPDATA
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Figur 22. De två områdena med strandmiljön vid -17 m enligt sjöfartsverkets detaljerade 
batymetri (inom områdesavgränsningarna). Vid jämförelse med den översiktliga modellen 
i figur 7 framgår skillnaden mellan maximal YLS satt till ungefär -21 m med schematisk 
djupdata (i den översiktliga modellen) och -17 m med detaljerad djupdata.
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Figur 23. Vågexponering vid strandzonen -17 till -14 m återspeglar vågerosion under 
ancylustransgressionen. Här framgår att den marina kustmiljön var ganska hårt utsatt 
för initial erosion (rött, ”Moderately exposed”), emedan flodfåror, laguner och deltan var 
mindre utsatta (grönt och ljusblått, ”Extremely sheltered” respektive ”Ultra sheltered”).
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Figur 24. Områden i den tidigmesolitiska strandzonen -14 m till -17 m som inte utsatts 
för hård vågverkan. Här klassas de efter grad av troligt beravande. Rött anger mycket 
liten vågverkan under ancylustransgressionen och därmed minimal vågverkan totalt 
sett. Det är alltså dessa områden som har störst potential för bevarade tidigmesolitiska 
strandanknutna kulturlager med avseende på naturlig vågverkan.
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Figur 25. Potentiella lokaler i tidigmesolitiska strandlägen relaterat till bevarandegrad samt 
efterföljande ackumulation av finsediment och erosion från trafik. Områden klassas i följande 
tre klasser; A = troligtvis översedimenterade, B = möjligtvis med erosionsskador från tyngre 
båttrafik, C = relativt ursprungliga marklager. Bevarandegrad hos de ursprungliga lagren 
med avseende på sekundär vågverkan angiven i tre klasser. Röd/orange klass C utgör alltså 
de mest troliga välbevarande strandmiljöerna från tidigmesolitikum. Jämför figurerna 20 och 
21 i den översiktliga analysen för en något tidigare (ca. -21 m) och mycket grövre analys.
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Avgränsning av lämpliga lokaler – 
”prediktiv modellering”

En klassisk uppgift för analyser med GIS inom 
främst internationell arkeologi är s. k. pre-
diktiv modellering, eller i detta sammanhang 
enklare uttryckt en analys av lämpliga platser 
för förekomst av olika typer av fornlämningar, 
t ex boplatser. Med utgångspunkt från ter-
rängmodellen, strandzonen och kunskap om 
troligt erosionsmönster utfördes fördjupade 
analyser för att om möjligt inom utpekade 
områden kunna avgränsa lokaler lämpliga för 
boplatslägen inom delområde två. Lämplighet 
för boplatser i detta perspektiv anses utgöras 
av:

•	 Vindskyddat läge
•	 Solexponerat läge
•	 Platt, icke sluttande område
•	 Situerat i strandzonen intill vattendrag 

och/eller kust

Som förberedelse skapades en ny höjdmodell 
med största möjliga detaljnoggrannhet (upp-
lösning 10 m) och med en mer kraftfull in-
terpolationsmetod (”spline”). Strandlinjen vid 
-17 m befanns då förflyttad med upp till 1 m i 
höjd från föregående modell, vilken baserades 
på metoden ”inverse distance” och med gröv-
re upplösning (25 m). Skillnaden i strandlinje 
(jfr t ex bild 25 och 26) var bitvis markant även 
om strandzonen i praktiska avseenden är mer 
eller mindre identisk.

Eftersom data om faktiska boplatser saknas 
kan inte informationen användas i en statis-
tisk modell. Metoden får istället bli en ”best 
guess” baserat på rimlighetsantaganden, vil-
kas relevans kan och bör utvärderas i ljuset av 
eventuella upptäckta lokaler.

Analyser
Följande analyser utfördes:

1. Vindexponering. Ett scenario baserat på 
de tre mest påverkande vindriktningarna 
(med vind över öppet hav, dvs. SV, S och 
SO) valdes som metod. Det tidigmesolitis-
ka landskapet beströks med hård vind (15 
m/s) och medelvinden på 3 meters höjd 
beräknades. Den relativa exponeringen 
baserades på ett medelvärde av vindhas-
tigheten för de tre riktningarna. En tröskel 
sattes godtyckligt vid 8 m/s för vindskyd-
dat område. Resultatet finns återgivet i fi-
gur 26.

2. Solexponering. Ett scenario vid vilket 
solbanor över landskapet simulerades för 
sex månader. Varje kvadratmeter markyta 
erhöll då ett värde i Watt-timmar, med 
hänsyn taget till solstånd på himlen, inte 
molnighet (eftersom denna jämnar ut sig 
över undersökningsområdet). En tröskel 
sattes godtyckligt vid 350 kWh/m2 som in-
dikation på plats rik på dagsljus. Resultatet 
finns återgivet i figur 27.

3. Lutning. Med terrängmodellen som un-
derlag beräknades marklutningen i gra-
der. En lutning om maximalt 5 grader (för 
markytor om 10 x 10 m) valdes godtyckligt 
som indikation på platt område. Resultatet 
finns återgivet i figur 28.

4. Kombinationsanalys. Kombinationen av 
solexponerade, platta, vindskyddade om-
råden som faller inom den tidigare fram-
tagna vågskyddade strandzonen finns 
återgiven i figur 29. 

Resultat
Resultatet som finns återgivet i figur 29 skall 
ses som ett försök att prioritera lokaler inom 
framtagen mesolitisk kustzon där lämplighe-
ten för boplatser är särskilt gynnsam, givet att 
urvalskriterierna är meningsfulla och trösk-
larna är lämpligt valda, något som måste un-
dersökas i fält.
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Figur 26. Analys av vind-
exponering. Områden mar-
ke rade i rött var särskilt ut-
satta för vind under meso-
litikum. Områden teck nade i 
blått var relativt väl skyddade 
från de dominerande vind-
arna från havet (SV, S,  SO). 
Analysresultaten består av 
ett scenario inom vilket land-
skapet beströks med en hård 
vind och medelvinden på 3 
meters höjd beräknades.
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Figur 27. Simulering av dags-
ljus (solexponering) för sex 
månader där rött tecknar om-
råden med mycket ljus och 
blått tecknar områden med 
lite ljus, baserat på solhöjd 
och terräng.
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Figur 28. Analys av lutning. 
Resultatet avser lutning av 
varje 10 x 10 m-ruta och 
anges i grader. Områden 
tecknade i grönt är plana 
och i det avseendet lämpliga 
för boplatser.
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Figur 29. Kombinerad 
analys av ej eroderad 
meso litisk kustzon som 
är platt, rik på dagsljus 
och skyddad från vindar. 
Ljuslila rutor anger in-
di ka tioner, mörkare fält 
anger förslag på under-
sökningsområden lämpliga 
för att t ex planera kartering 
med side scan sonar eller 
multibeamsonar.
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Undersökningsområdena domineras av rela-
tivt välventilerade bottnar. Endast i den norra 
kanten av respektive område finns bassänger 
med större sedimentackumulation. Lokala 
sänkor som inte kan karteras med tillgängliga 
data kan förstås finnas, innehållande mäk-
tigare sediment. Vad detta betyder är att de 
flesta indikerade områdena har ingen eller 
ringa översedimentering, en förutsättning för 
att kunna göra faktiska fältundersökningar. 

Samtidigt är inte den förväntade erosionskraf-
ten från vågverkan eller fartygstrafik så pass 
stor att de områdena bör ha stora erosionsska-
dor, undantaget områden med erosion under 
ancylustransgressionen samt de områden som 
ligger mest exponerat och grundast och/eller 
i omedelbar anslutning till farleder med tung 
yrkestrafik. Frameroderade kulturlager bör 
sökas i kanten på farlederna in till Karlskro-
na. Vill man istället hitta ostörda bottnar med 
relativt intakta kulturlager och anläggningar 
bör dessa kunna påträffas lite varstans längs 
de forntida vattenvägarna, undantaget vissa 
utsatta platser där vågverkan har sköljt bort 
den mesolitiska sandbotten, framförallt under 
ancylusperioden.

I den översiktliga analysen identifierades 18 
potentiella delområden som inte bör ha på-
verkats så kraftigt av erosionen under ancy-
lustransgressionen, varav 7 med tänkbar se-
nare erosion, främst i Stärnöområdet där tung 
yrkestrafik ses som den största bidragande 
eroderande faktorn. I Biskopsmåla är det is-
tället erosion från vågverkan som förmodas 
vara den mest bottenstörande kraften, i båda 
fallen främst lite grundare längs vattendrag 
en bit upp i den mesolitiska terrängen. Denna 

bild, ehuru baserad på ett grovt batymetrisk 
underlag, ger en god bild av hela blekingekus-
ten och motsvarar enligt vald strandzon för-
hållandet precis vid Yoldiahavets minimum, 
om man antar ca. -21 m för denna händelse, 
trots att -17 m valdes som strandlinje, efter-
som djupangivelser  i sjökort undertolkar fak-
tiska djup.

I den detaljerade analysen där sekretessbe-
lagd, relativt högupplöst batymetri användes 
framkom en liknande bild fast något grundare 
placerad, motsvarande zonen -17 till -14 m. 
Nya sund, laguner och andra lämpliga strand-
miljöer kunde identifierad med god precision, 
vilka delades in i tre klasser; (A) översedi-
menterade, (B) frameroderade respektive (C) 
troligtvis med ursprunglig markyta. Man kan 
peka ut ungefär 14 möjliga lokaler, varav 11 
som bedöms som i relativt ursprungligt skick, 
alltså av klass C.

Inom det sista momentet prediktiv modelle-
ring gjordes försök att avgränsa lokaler med 
stor potential för boplatser baserat på anta-
gandet att skydd för vindar, mycket dagsljus 
och liten marklutning är viktiga egenskaper 
för boplatslägen, något som tills kunskap om 
faktiska botplatser erhålls måste anses som 
spekulativt. Totalt tio kärnområden som upp-
visar dessa naturgeografiskt lämpliga egenska-
per pekades ut. Resultatet från detta moment 
(figur 29) väljs som slutresultat för förstudien 
eftersom det baseras på en mer detaljerad 
höjdmodell och hypotetiskt pekar ut bästa 
möjliga boplatslägen.

Utan hänsyn taget till naturintressen fram-
står område två som det område med högst 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
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arkeologisk potential (Biskopsmåla) eftersom 
detta område uppvisar stora arealer med me-
solitiska vattendrag, laguner och strandnära 
sjöar som har varit relativt förskonade från ef-
terkommande erosion. Den prediktiva model-
leringen inom detta område resulterade i ett 

antal särskilt lämpade lokaler. Dessa rekom-
menderas som särskilt goda utgångspunkter 
för fältarbete.

Lokalerna finns angivna mot dagens terräng-
karta i figur 30.

Figur 30. Huvudsakliga 
indikationsimråden (lila 
linjer) respektive in di ka-
tioner (ljus  lila ytor) enligt 
figur 29 överlagrat dagens 
terräng karta från Lant-
mäteriet.
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Geografiska data

Höjddata
Lantmäteriet (Grid 2+, Grid 50+). www.lm.se
NASA (SRTM V2). www2.jpl.nasa.gov/srtm/

Djupdata
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde 

(IOWTOPO). www.io-warnemuende.de
HELCOM : Balance data. www.helcom.fi/GIS/

BalanceData/en_GB/main/ 
Sjöfartsverket (Sjökortsdata samt sekretessbelagd 

djupdata). www.sjfv.se
ICES Oceanographic Database). www.ices.dk
EU-SEASED. www.eu-seased.net

Maringeologi
Statens Geologiska Undersökningar (maringeologiska 

kartan, lokal och regional). www.sgu.se
SMHI. Miljöövervakningsdata, kust och hav, 

program område marin biologi. www.smhi.se.

Substratmobilitet
Statens Geologiska Undersökningar. www.sgu.se

Sjötrafikdata och bottenstörning
Sjöfartsverket, analys av Naturvårdsverket, via 

geodataportalen. www.geodata.se
Statens Geologiska Undersökningar (dumpningar). 

www.sgu.se
Naturvårdsverket (dumpningsdispenser)
Sjöfartsverket (spoil grounds, ammunitionsdumpning, 

muddring, kablar, rör). www.sjfv.se

Vågexponering
Naturvårdsverket via geodataportalen (SWM – 

Simplified Wave Model). www.geodata.se

Vattendrag
SMHI. Svenskt vattendragsregister. www.smhi.se

Personlig kommunikation

Nilsson, Björn, Södertörns Högskola, juni 2011.
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