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Sammanfattning 
 
Inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället i Lappland har 
Arkeologicentrum AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1. Utred-
ningen genomfördes i fält under början av september år 2007. 
 Utredningsområdet är ca 1 300 hektar stort. Det ligger på topparna 
Rumsietjahke, Vaellientjahke, Giebnievaartoe och Luspievaartoe i östra 
delen av Södra Storfjället, strax väster om sjön Stor-Björkvattnet. Höjden 
över havet varierar mellan 650 och 980 m. Utredningsområdet ligger 
huvudsakligen ovanför trädgränsen. Nuvarande markanvändning är främst 
betesmark, och utredningsområdet ligger inom Vapstens samebys åretrunt-
marker.  
 Tidigare antikvarisk aktivitet i och nära utredningsområdet har resulterat 
i tre registrerade kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet, ett 
rengärde, en bengömma och en stenansamling. Vid den arkeologiska utred-
ningen registrerades tolv lämningar, varav en fast fornlämning (AC 03, ett 
kvartsitbrott), åtta övriga kulturhistoriska lämningar (AC 01 – 02 och AC 05 
– 07 rösningar, AC 08 röjningsröse, AC 10 – 11 kåtatomter), samt en 
uppgift om en offerplats (AC 12) och två fornlämningsliknande bildningar 
(AC 04 och AC 09). AC 09 – 12 ligger utanför utredningsområdet. 
 Ingrepp i eller i närheten av de fasta fornlämningarna kräver tillstånds-
prövning enligt lagen om kulturminnen m.m. kap. 2 (SFS 1988:950). Vårt 
förslag är emellertid att vindkraftspakens layout anpassas så, att de fasta 
fornlämningarna inte berörs, utan kan ligga kvar med tillräckligt stora av-
stånd till närmaste planerade vindkraftsanläggning eller tillfartsväg för att 
deras kulturvärde skall upprätthållas.  
 Röjningsröset, rengärdet och rösningarna utgör samtliga s.k. övriga 
kulturhistoriska lämningar, för vilken kulturminneslagen inte omfattar rest-
riktioner. Då den långsiktigt mest hållbara förvaltningen av landets 
kulturminnen är att de bevaras, och då utredningsområdet innehåller få spår 
av människors verksamhet i äldre tid, föreslås att även de övriga kultur-
historiska lämningarna i planeringen behandlas på ett sådant sätt att de kan 
ligga kvar utan vindkraftverk eller tillfartsvägar i den omedelbara närheten, 
d.v.s. att vindkraftparkens layout anpassas även till dessa lämningar. 
 Utredningsområdet saknar enligt kulturmiljövårdens definition kultur-
miljöer, och de kulturhistoriska lämningarna inom utredningsområdet utgör 
punktobjekt. Sårbarheten för de förändringar en vindkraftspark skulle med-
föra bedöms därför inom utredningsområdet som liten. Utanför 
utredningsområdet finns flera värdefulla kulturmiljöer i form av koncentra-
tioner av lämningar från stenåldern och framåt. Ett riksintresseområde för 
kulturmiljövården finns i Björkvattsdalen i öster. Avståndet till den planera-
de vindkraftsparken innebär emellertid att upplevelsen av dessa kultur-
miljöer bara i låg grad påverkas av de förändringar den planerade vind-
kraftsparken innebär. Sårbarheten bedöms därför som låg.  
 Under förutsättning att vindkraftparkens layout inklusive vägnät an-
passas så att kulturminnena kan ligga kvar utan ingrepp i eller i närheten av 
lämningarna föreslår vi inga ytterligare antikvariska åtgärder med avseende 
på den planerade vindkraftsparken.  
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Bakgrund 
 

 

Figur 1. Utredningsområdet i 
Södra Lappland. 

Fred Olsen Renewables AB 
har i samband med en miljö-
konsekvensutredning av en 
planerad vindkraftspark be-
ställt en arkeologisk utred-
ning etapp 1 över det berörda 
området. Utredningsområdet 
ligger på Södra Storfjället i 
Lappland. Arkeologicentrum 
AB har utfört utredningen 
under perioden 4 – 8 septem-
ber år 2007. 
 
 
 
Syfte och målsättning 
 
En arkeologisk utredning har 
till syfte att fastställa om 
fasta fornlämningar berörs av 
ett arbetsföretag (lagen om 
kulturminnen m.m. [Kultur-
minneslagen - KML] 2 kap. 
11 § SFS 1988:950).  
 Målsättningen med denna 
utredning har varit att loka-
lisera och översiktligt doku-
mentera tidigare inte regist-
rerade fasta fornlämningar i 
kulturminneslagens mening, 
men också övriga kulturhis-
toriska lämningar och andra spår efter människors verksamheter vilka har 
betydelse dels vid bedömning av områdets kulturvärde och dels för länssty-
relsens kommande handläggning av ärendet.  
 Ambitionsnivån för utredningen har varit att återfinna kulturhistoriska 
lämningar med synlig begränsning ovan jord samt att lokalisera ytor och 
terränglägen som kan antas rymma lämningar utan synlig begränsning ovan 
jord. En sådan utredning brukar benämnas etapp 1. Etapp 1 följs där behov 
föreligger av en arkeologisk utredning etapp 2, utredningsgrävning med 
exempelvis grävmaskin. 
 Som ett led i det åtgärdsförslag som varje arkeologisk utredning skall 
utmynna i (riksantikvarieämbetet [RAÄ] Underrättelser 1998) har vi också 
gjort en bedömning av den planerade vindkraftsparkens påverkan på 
kulturmiljöer och kulturminnen i och utanför utredningsområdet. 
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Utredningens genomförande 
 
Byråinventering 
Förberedelserna för fältinventeringen omfattade genomgång av material i 
RAÄ:s fornminnesinformationssystem (FMIS), i Statens historiska mu-
seums översiktsdatabas (SHM), av allmänt kartmaterial och historiska kartor 
i lantmäteriets karttjänst Historiska kartor på Internet samt av namnbelägg i 
Institutets för språk- och folkminnen ortnamnsdatabas på Internet (SOFI). 
Arkivmaterial, klipparkiv och arkeologiska rapporter studerades vid Antik-
varisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) och vid Västerbottens museum (VBM) 
i Umeå. Behjälplig med samiska språk- och namnfrågor har varit Same-
tingets sydsamiske språkkonsulent, Per Martin Israelsson, Tärnaby. 
 
 
Fältinventering 
Utredningsområdet fältinventerades under perioden 4 till 8 september år 
2007. Fältinventeringen skedde genom terrängrekognoscering kompletterad 
med provgropsgrävning respektive provstick med spade och sond.  
 Två olika fältinventeringsmetoder har använts parallellt, dels ett slags 
linjetaxering. Den har till syfte att säkerställa en hög täckningsgrad. Den 
andra metoden kan beskrivas som fenomenologisk. Dess syfte är att efter-
söka lämningar vid varje landform som utgör ett slags landmärke i land-
skapet, och dessutom alla terränglägen som erfarenhetsmässigt kan antas 
vara fornlämningsförande, t.ex. bäckar, kallkällor, forsar, vattenfall, sjö-
stränder, torra backar, avsatser i sluttningar, vattendelare, krön på toppar, 
uddar, öar, holmar, flyttblock, blocksänkor, bergshamrar, rasbranter, grottor, 
stigar eller leder, vegetationsförändringar som indikerar äldre tiders nytt-
jande i botten-, fält-, busk- och trädskikt, erosionsutsatta ytor etc. (jfr Wenn-
stedt Edvinger 2007).  
 
  
Dokumentation 
Påträffade lämningar dokumenterade vi översiktligt med kartinprickning 
och beskrivning enligt FMIS:s mönster. Inmätningen av påträffade läm-
ningar gjordes med GPS och kompletterades i vissa fall med manuella 
orienteringsuppgifter. Alla lämningar fotograferades med digitalkamera. 
Registrerade lämningar har efter fältarbetsavslut rapporterats till FMIS och 
sedermera tilldelats RAÄ-nummer enligt tabell 3 nedan. 
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Utredningsområdet 
 
Områdesbeskrivning 
I östra delen av Södra Storfjället i Lappland är ett sextiotal vindkraftverk 
planerade. Området ligger NÖ om Abelvattnet och V om Stor-Björkvattnet i 
Tärna socken och Storumans kommun. Vindkraftverken är planerade att 
fördelas på tre delområden, från norr till söder på Rumsietjahke – Vaellien-
tjahke, Giebnievaartoe och Luspievaartoe. Den sammanlagda berörda ytan 
är omkring 1 300 hektar stor (figur 3 och 5). 
 Utredningsområdet ligger på mellan 650 och 980 m.ö.h. Topografiskt ut-
märker det sig genom runda toppar med långa sluttningar. Jordarten är 
morän och vittringsjord med sparsamma inslag av hällmark. Rumsietjahke 
längst i norr skiljer sig från övriga höjder i utredningsområdet genom att det 
lösa jordtäcket här är mycket tunnare och hällmarksinslaget mera dominant. 
Torvmark saknas praktiskt taget helt i utredningsområdet. 
 Vegetationen kan huvudsakligen klassificeras som torr rished. Kråkris 
och låg dvärgbjörk dominerar. På de lägsta nivåerna vid tillfartsvägarna 
finns glesa fjällbjörksbestånd och i några fall sammanhängande fjällbjörk-
skog.   
 De större vattendragen i området ligger väster om utredningsområdet på 
omkring 641 – 646  (Bleriken) respektive 652 – 668 m.ö.h. (Abelvattnet). I 
öster ligger Stor-Björkvattnet på 389 – 395 m.ö.h. Inom utredningsområdet 
finns inga större vattendrag, undantaget en sträcka av bäcken Goevtejohke 
som rinner ut i Gejmån i SÖ.   
 

 
 
Figur 2. Översikt, del av utredningsområdets norra del mot SÖ. Stor-Björk-
vattnet t.v. Foto AC200713AC-0004. 
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Figur 3. Planerat område för vindkraftverk och tillfartsvägar, tillika utred-
ningsområde. Norra delen. Södra Storfjället, Lappland. Underlag: fjäll-
kartan AC2, skala 1:50 000. 
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Markanvändning 
Utredningsområdet ingår i Vapstens samebys åretruntmarker (Ren 2000 
2007-10-05). Södra Storfjället redovisas som vår- till förvinterland, och 
utredningsområdet sammanfaller med ett område av riksintresse i samebyns 
markanvändningsredovisning. Inga renskötselanläggningar finns i utred-
ningsområdet, men strax utanför finns arbetshagar av varierande ålder på 
några platser.   
 Äldre kartmaterial innehåller inte så mycket information om äldre tiders 
markanvändning. Utredningsområdet ligger på marginalen till den ekono-
miska kartans utgivningsområde. Först vid Gula kartans utgivning år 1983 
kom en ekonomisk karta att upprättas över utredningsområdets nordligaste 
del, bladet 24F 6-7 c-d. Generalstabskartan, bladet 32 Tärna, utkom år 1897. 
Den redovisar inga anläggningar inom utredningsområdet, endast höjd-
kurvor, enstaka ortnamn och vegetation.  Fastighetsbilden i utredningsområ-
det innebär att inga äldre lantmäteriakter föreligger. Området ingår i Tärna 
kronoöverloppsmark.    
 Fornlämningsbeståndet på Södra Storfjället kan berätta att den historiska 
markanvändningen omfattat jakt/fångst, fiske och renskötsel. Fjälljordbruket 
har koncentrerats till mera låglänta områden, närmast i Björkvattsdalen i 
öster, men myrslåtter har bedrivits extensivt.  
 Gruvdrift har förekommit på Södra Storfjället men inte i närheten av 
utredningsområdet. Det är i stället vattenkraftsutbyggnaden genom däm-
ningen av Östra Abelvattnet och Bleriken som svarar för den mest påtagliga 
påverkan på landskapsbilden i utredningsområdets närhet.  
 

 
 
Figur 4. En renvaktarstuga ligger vid hagarna på udden i Skidträsket väster 
om utredningsområdet. Foto 200713AC-0006. 
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Figur 5. Planerat område för vindkraftverk och tillfartsvägar, tillika utred-
ningsområde. Södra delen. Södra Storfjället, Lappland. Underlag: fjällkart-
an AC2, skala 1:50 000. 
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Bebyggelse 
I utredningsområdet finns ingen bebyggelse. Där finns inte heller några ren-
skötselanläggningar. Närmaste bebyggelse består av renvaktarstugor och 
annan icke-permanent bebyggelse, dels vid Skidträsket och dels vid dam-
men vid Blerikens NÖ ände. 
 Öster om utredningsområdet finns fast bebyggelse i byarna vid Björk-
vattnet. Björkvattsdalen har utpekats som av riksintresse för kulturmiljö-
vården (AC 35 Björkvattensdalen) såsom fjällbygd med välbevarad genuin 
bebyggelse i öppet kulturlandskap (figur 6). Byarna vid Stor-Björkvattnet 
omfattar bl.a. byggnader från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, 
uppförda i timmer och med torvtak. Många gårdar är ursprungligen samiska 
nybyggen. 

 

Figur 6. Riksintresseomådet för kulturmiljövården AC 35 Björkvattensdalen 
Ö om utredningsområdet (www.ac.lst.se 2007-10-05). 
 
 
Ortnamn 
Ortnamn är kulturminnen (jfr KML 1 kap. 4 §), men framför allt har de en 
stor informationspotential gällande inte minst äldre markanvändning och 
annat resursbruk i ett område. Fjällkartans ortnamn i eller nära utrednings-
området består av naturnamn på samiska och svenska (tabell 1).  
 Projektet Vaapsten Jeanoe - Bealan Saemieh som genomfördes av same-
föreningen Vadtejen Saemiej Sijte åren 1992 – 1995 samlade bl.a. ortnamn 
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inom Vapstens samebys område, men ingen uppgift om att ortnamn notera-
des i utredningsområdet har framkommit i samband med denna utredning. 
 Inom utredningsområdet beskriver de flesta ortnamnen landformerna 
(tabell 1), men namnen på två fjäll utmärker sig, Giebnievaartoe ’kittel-
fjället’ och Rumsietjahke ’mossfjället’. Förleden till Giebnievaartoe torde 
inte referera till utseendet, utan snarare till traditioner som eventuellt gått 
förlorade. Rumsietjahke är inte mossbelupet. Fjället karaktäriseras snarare 
av sin avsaknad av växttäcke. Man kan inte utesluta att namnet givits vid en 
tid med annat klimat och vegetation, men det finns ytterligare en möjlighet.  
 
Tabell 1. Fjällkartans (AC2) ortnamn i och nära utredningsområdet 
(Israelsson 2007).  
 
ortnamn land-

form 
förled efterled 

Annarn  sjö Ev. av andor, andur (sv. dial.) 
= den kortare av ett par skidor, 
jfr Skidträsket 

 

Baelkiestjålhte   baelkies, baalka = stig 
 

tjåalhte = litet fjäll, kulle 
 

Bleriken  sjö plierehke = mindre sjö (mellan 
stora vatten) 

 

Geadtsatjahke lågfjäll ev. av geadtsanidh = bli 
smalare 

tjahke = fjälltopp, fjäll 

Gejmån å ev. saS. (1) gïjmedh, gäjmodh 
= ärga, bli ärgig, eller (2) 
gïjmedh = ha löptid (om tikar, 
honkatter och andre rovdjur) 

å 
 
 

 
Giebnievaartoe  fjäll giebnie = kittel 

 
vaartoe = lågfjäll med småskog omkring 

Goevtejaevrie  sjö goevte = skida av tenal ”hård 
ved av tall el. gran” till vänster 
fot (är längre) 

jaevrie = sjö 

Goevtejohke  bäck se ovan johke = bäck, älv 
 

Grubbtjärnen tjärn grubb = grop tjärn 

Grubbtjärn-
bäcken  

bäck se ovan bäck 

Kråbpoen-
diealme 

tjärn (1) kråbpoeh = djup, ihålig, (2) 
krobpe = grop (t.ex. i marken), 
(3) krobpijes = djup (om båt), 
även landskap krobpijes laante 
=  landskap med många gropar 
och fördjupningar 

(1) diealme = ev. av ordet dïelme = 
dyning, (2) tilma = vattnets skvalpande; 
tilmot = skvalpa 

Luspievaartoe fjäll luspie = forshuvud, en älvs 
utlopp 

vaartoe = lågfjäll med småskog omkring 

Marmerejaevrie sjö Ev. av maarhmore, maarh-
mååre = husmor, matmor 

jaevrie = sjö 

Marmerbäcken bäck se ovan 
 

bäck 

Rumsietjahke  lågfjäll Ruomse, roåmse = 
björnmossa, mossa 

tjahke = fjälltopp, fjäll 

Vaellientjahke lågfjäll vaellie el. vallie = avslutning 
av ett fjäll åt öster 

tjahke = fjälltopp, fjäll 

Vaellientjahke-
rmaadtege 

 se ovan maadtege = foten (av fjäll), lägre övergång 
över fjäll, bergpass 
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Namnet Rumsietjahke kan ha tillkommit för att björnar iakttagits här, men 
också för att man här för länge sedan firat björnceremonier. Rumsiegaellies 
’mossgubben’ är ett av många namn för det heliga djuret björnen, som 
ägnades särskilda hedersbetygelser i samband med jakt. Ibland har 
björnceremonierna resulterat i materiella lämningar i form av björngravar 
(jfr Mulk 1995, Wennstedt Edvinger 2000, Zachrisson & Iregren 1974). 
 Utanför utredningsområdet redovisar fjällkartan många namn som indi-
kerar möjlig förekomst av kulturhistoriska lämningar, exempelvis Giedtie-
jälla (med förleden giedtie ’rengärde’), Höstkåtatjärnarna, Kvarnbäcken, 
Sågbäcken, Bovallbäcken, Buvriejohke (med förleden buvrie ’bod, härbre’) 
Bissiberget (eventuellt med förleden bissie ’helig’ eller ’makt/kraft’) (heligt 
fjäll med offerplatser?). 
 
Lösfynd 
Tärna socken finns väl företrädd i Statens historiska museums fynddatabas 
(SHM 2007-10-04). Det beror till stor del på de många arkeologiska under-
sökningar som genomfördes i samband med vattenkraftsutbyggnaden (jfr 
exempelvis Biörnstad 2006). Det finns därför många fyndsamlingar, men 
andelen lösfynd är liten. I FMIS (2007-10-05) redovisas inga fynd gjorda i 
utredningsområdet. Närmaste fyndplats ligger vid Stor-Björkvattnet (RAÄ 
297, en stenklubba med skaftränna). 
 
Tidigare undersökningar 
Med undantag av de stora ingrepp vattenkraftsutbyggnaden innebar har 
exploateringstrycket varit lågt i och nära utredningsområdet. Någon om-
fattande antikvarisk verksamhet på uppdragsarkeologisk bas har därför inte 
förekommit här, utöver den kulturhistoriska dokumentationen i samband 
med vattenkraftsutbyggnaden (Meschke 1977, Biörnstad 2006). Sjöstränder-
nas arkeologi dokumenterades då med varierande ambitionsnivåer. Därut-
över har området också varit undersökningsområde för Nordiska museets 
lappmarksundersökningar. Det ytmässigt mest omfattande antikvariska 
projektet är RAÄ:s och länsmuseets fornminnesinventeringar åren 1996 – 
2000.  
 Delar av Södra Storfjället fornminnesinventerades första gången av 
RAÄ år 1982 i samband med att den dåvarande fastighetskartan Gula kartan 
gavs ut. Någon ekonomisk karta gavs aldrig ut i detta område.  
 Åren 1996 – 2000 genomfördes inventering av RAÄ och Västerbottens 
museum, och nu kom man delvis att revidera tidigare inventerade områden 
och dels att inventera områden i väster som tidigare aldrig inventerats på 
kulturhistoriska lämningar (Klang & Skålberg 1997, Klang & Rathje 1998, 
Klang, Sanell & Stångberg 1999, Klang & Stångberg 2000, Sanell & Klang 
2001). Inom kartbladet 24F 6-7 c-d (jfr figur 10) terrängrekognoscerade 
man tre delområden, ett område vid Bovalltjärnarna, Rödingträskets 
stränder och ett område vid Dåhmpa på sluttningen ovanför Södra Sand-
näset. Alla tre områdena hade tidigare inventerats av sameföreningen, och 
det tidigare registrerade materialet registrerades efter RAÄ:s komplette-
ringar i fält i fornminnesregistret. Det finns ingen redovisning av priorite-
ringar inom det berörda kartbladet 24F 4-5 c-d vid 1996 års inventering 
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(Klang & Skålberg 1997), men att döma av registreringarna i FMIS har man 
åtminstone inventerat Luspievaartoes nordsluttning. 
 
 
Tabell 2. Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar i och nära utred-
ningsområdet (uo) (karta se bilaga 2) (FMIS 2007-10-04). Fet stil = inom 
utredningsområdet. 
 
RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning Karta i bilaga 2 

Tärna 122:1 Boplats Fast fornlämning B 

Tärna 130:1 Fångstgropssystem Fast fornlämning B, C 

Tärna 133:1 Kåta Övrig kulturhistorisk lämning B, C 

Tärna 139:1 Rengärde Övrig kulturhistorisk lämning B, C 

Tärna 161:1 Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning B 

Tärna 162:1 Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning B 

Tärna 188:1 Viste Övrig kulturhistorisk lämning B 

Tärna 756:1-3 Bengömma,  
Härd,  
Härd 

Fast fornlämning,  
Fast fornlämning,  
Fast fornlämning 

B 

Tärna 757:1 Obestämbar Bevakningsobjekt B 

Tärna 764:1-4 Härd,  
Härd,  
Härd,  
Bengömma 

Fast fornlämning, 
Fast fornlämning, 
Fast fornlämning, 
Fast fornlämning 

B 

Tärna 765:1-2 Bengömma, 
Bengömma 

Bevakningsobjekt,  
Fast fornlämning 

C 

Tärna 775:1-2 Bengömma,  
Övrigt 

Fast fornlämning, 
Bevakningsobjekt 

B, C 

Tärna 847:1-4 Kåta, 
Förvaringsanläggning, 
Förvaringsanläggning, 
Renvall 

Fast fornlämning,  
Fast fornlämning,  
Fast fornlämning,  
Övrig kulturhistorisk lämning 

C 

Tärna 848:1 Lägenhetsbebyggelse Bevakningsobjekt C 

Tärna 849:1-2 Härd,  
Härd 

Fast fornlämning,  
Fast fornlämning 

C 

Tärna 850:1 Härd Fast fornlämning C 

Tärna 850:2 Förvaringsanläggning Bevakningsobjekt C 

Tärna 880:1 Stalotomt,  
Stalotomt 

Fast fornlämning,  
Fast fornlämning 

B 

Tärna 991:1 Rösning,  
Rösning 

Fast fornlämning,  
Fast fornlämning 

A 

Tärna 1061:1 Rösning Fast fornlämning A 
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 På lokalt initiativ hade alltså som nämndes ovan en kulturhistorisk 
inventering genomförts tidigare under 1990-talet. Sameföreningen Vadtejen 
Saemiej Sijte eftersökte åren 1992 – 1995 kulturhistoriska lämningar inom 
Vapstens sameby i projektet Vaapsten Jeanoe - Bealan Saemieh (Stångberg 
1996:1). 
 För Västerbottens museums räkning genomförde Christer Westerdahl år 
1978 – 1980 en samisk bebyggelseinventering i fjällområdet i Södra Lapp-
land. Fältmaterialet från denna inventering var inte tillgängligt vid vår 
arkivgenomgång vid Västerbottens museum, men enligt uppgift skall inga 
noteringar vara gjorda i utredningsområdet (Heinerud 2007).  
 Ernst Manker har gjort fältstudier i närheten av utredningsområdet 
(Manker 1957:248 ff.) som ett led i Nordiska museets lappmarksundersök-
ningar. Bl.a. har han samlat uppgifter om femton olika offerplatser och 
andra heliga platser inom Vapstens samebys område.  
 I Mankers publikationer finns inga anteckningar som berör utrednings-
området, men han vidarebefordrar en uppgift från Kristoffer Sjulsson angå-
ende en offerplats på Giebnievaartoe (Manker 1946, 1957:241 f.). Tradi-
tionen var levande när han besökte området år 1947, men han har inte för-
sökt återfinna platsen i fält. Enligt Kristoffer Sjulsson fanns offerplatsen på 
Giebnievaartoes sydsluttning. Det var en värro-plats, där man i gamla dagar 
offrat renar åt högre makter (Sjulsson 1979:63 f.).  
 
 
 
 

 
 
Figur 7. Rengärdet RAÄ 139 är idag under igenväxning. Foto AC200713 
AC-0064. 
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Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Inom utredningsområdet fanns mycket få registrerade lämningar före den 
arkeologiska utredningen. Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar 
utanför utredningsområdet är t.ex. stenåldersboplatser, härdar, kåtatomter, 
stalotomter, förvaringsanläggningar, fångstgropar, rengärden m.m. (tabell 2, 
bilaga 2).  
 
 
Inom utredningsområdet 
Inom utredningsområdet har RAÄ registrerat några lämningar på Luspie-
vaartoes sluttning. De ligger inom vägområdet för den planerade vindkrafts-
parken på Luspievaartoe. Här finns RAÄ 139, ett rengärde (figur 7) regist-
rerat år 1961 vid kulturhistoriska inventeringar inför vattenkraftsutbygg-
naden (ATA 5487/64). Det användes fram till 1950-talet (Stångberg, T. 
2007). Här finns också RAÄ 775:1-2, en bengömma (figur 8) och en sten-
ansamling (figur 9) som registrerades vid fornminnesinventering år 1996.  
 
 
Utanför utredningsområdet 
Bovallbäcken/-tjärnarna. Utmed en sträcka vid Bovallbäcken N om utred-
ningsområdet och i riktning mot Bovalltjärnarna finns ett fyrtiotal läm-
ningar. Flera stalotomter, en hällgrav, en offerplats, många härdar, kåta-
tomter, fångstgropar, förvaringsanläggningar, bengömmor, två visteplatser 
m.m. har här registrerats inom ett ca 2 km x 500 m stort område. Lämning-
arna ligger i fjällbjörkskog på mellan 620 och 760 m.ö.h. Avståndet till 
utredningsområdets nordligaste del är 1,8 – 5,4 km. 
 
Dåmhpa. Öster om utredningsområdet, vid Dåmhpa öster om Höstkåta-
tjärnarna, finns inom mindre än 1 km2 fyra härdar, en kåtatomt, en 
bengömma, tre förvaringsanläggningar och ett viste (en kåtatomt, tre härdar, 
en förvaringsanläggning och en bengömma) registrerade. Området antas 
rymma ytterligare lämningar som inte återfunnits p.g.a. tidsbrist vid 
inventeringen (Stångberg, A. 2007). Lämningarna ligger i fjällbjörkskog 
med inslag av gran på 650 till 700 m.ö.h. Avståndet till utredningsområdet 
är 1,8 – 3,3 km. 
 
Giedtiejälla. Om man följer leden från Södra Sandnäset förbi Höstkåta-
tjärnarna och vidare mot SV så hamnar man så småningom vid Giedtiejälla 
som är en sommar- och höstvisteplats använd alltsedan vikingatiden. Här 
finns stalotomter och stora antal härdar, kåtatomter, bengömmor förvarings-
anläggningar och renvallar. Inom en ca 1,5 x 1,5 km stor yta på 700 till 750 
m.ö.h. har ett fyrtiotal lämningar registrerats. Avståndet till utrednings-
området är ca 2,2 – 3,2 km. 
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Figur 8. Bengömman RAÄ 775:1. Foto AC2007AC-0067.  
 
 
 

 
 
Figur 9. Stenansamlingen RAÄ 775:2, vid utredningen bedömd som offer-
plats(?). Foto AC2007AC-0076.  
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Bleriken. Närmare utredningsområdet, vid Bleriken och SV mot Abelvattnet 
har många lämningar registrerats i samband med vattenkraftsutbyggnaden. 
En konsekvens av det arbetsföretaget är förstås att många av dem är 
överdämda (jfr RAÄ 121:1, 122:1, 130:1 [del av], 136:1, 137:1, 138:1, och 
188:1). Andra har inte återfunnits vid förnyad inventering (jfr RAÄ 131:1, 
132:1, 133:1). De förefaller vara borttagna utan undersökning eller doku-
mentation. Ytterligare några är byggnader registrerade i samband med den 
kulturhistoriska inventering som föregick vattenkraftsutbyggnaden (RAÄ 
161:1, 162:2). Lämningarna ligger på 300 m – 5 km från utredningsområdet.  
 
Goevtejohke. Vid Goevtejohke och V om utredningsområdet finns en 
fornlämningslokal med två stalotomter (RAÄ 880:1-2). Det finns ingen 
tradition upptecknad att den samiske mytologiske Stalo skall ha bott på just 
denna plats. Benämningen stalotomt används nämligen generellt av 
kulturmiljövården som beteckning på ett slags ålderdomliga kåtatomter eller 
hyddbottnar med varierande form, men alltid nedsänkt bottenplan och 
omgivande vall. Stalotomter brukar dateras till vikingatid och medeltid, 
d.v.s. ca 800 – 1600 e.Kr. Dessa lämningar ligger på kalfjäll på 760 m.ö.h. 
men i anslutning till övre fjällbjörkskog. Avståndet till utredningsområdet är 
600 m – 1,5 km (vindkraftspark) respektive 450 m (vägkorridor). 
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Figur 10. Kulturmiljöer i utredningsområdets omgivningar. Röda områden 
= fornlämningsmiljöer, röd begränsningslinje = riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Kartskala 1:100 000 förminskad till 75%. 
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Resultat 
 
Sedan tidigare var tre kulturhistoriska lämningar registrerade inom utred-
ningsområdet, RAÄ 139, RAÄ 775:1 och 775:2. Ytterligare tolv regist-
reringar har gjorts under den arkeologiska utredningen (tabell 3, figur 11, 
bilaga 3). Av dessa ligger fyra utanför utredningsområdet, AC 09 – AC 12. 
 
 
Tabell 3. Kulturhistoriska lämningar påträffade inom och nära utrednings-
området (uo) i Tärna sn vid arkeologisk utredning år 2007.  
 
 
ID 

 
 

 
Lämningstyp 

 
Källa 

 
Antikvarisk 
bedömning 

 
Anm. 

- RAÄ 139  Rengärde FMIS Övrig kultur-
historisk lämning 

 

- RAÄ 775:1 
 

Bengömma FMIS Fast fornlämning  

- RAÄ 775:2 
 

Offerplats FMIS Fast fornlämning  

AC 01 RAÄ 1099 Rösning AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

 

AC 02 RAÄ 1093 Rösning AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

 

AC 03 RAÄ 1095 Brott/täkt 
 

AU1 Fast fornlämning  

AC 04 RAÄ 1096 Fornlämnings-
liknande bildning 

AU1 Ej kulturhistorisk 
lämning 

Naturbild-
ning 

AC 05 RAÄ 1104 Rösning AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

 

AC 06 RAÄ 1103 Rösning AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

 

AC 07 RAÄ 1102 Rösning AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

 

AC 08 RAÄ 1100 Röjningsröse AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

Vid 
rengärde 
RAÄ 139 

AC 09 RAÄ 1101 Fornlämnings-
liknande bildning 

AU1 Ej kulturhistorisk 
lämning 

Naturbild-
ning; utan-
för uo 

AC 10 RAÄ 1098 Kåta AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

Sentida; 
utanför uo 

AC 11 RAÄ 1097 Kåta AU1 Övrig kultur-
historisk lämning 

Sentida; 
utanför uo 

AC 12 
 

RAÄ 1094 Offerplats AU1 Uppgift om Kristoffer 
Sjulsson 
(1979); 
utanför uo 
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Figur 11. Nyregistrerade lämningar vid arkeologisk utredning, Södra 
Storfjället, Lappland, år 2007. Skala 1:100 000. 
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AC 01-02, AC 05-07 Rösningar 
En lång rad kulturhistoriska 
lämningar kan ta formen av 
en mindre stensamling, ex-
empelvis led- och topp-
rösen, försvar av malm-
fyndigheter (inmutningar), 
offerplatser och gravar, 
bengömmor, björngravar, 
fundament till förvarings-
anläggningar eller förva-
ringsanläggningar, gräns-
märken till lappskatteland 
eller andra slags indel-
ningar m.m. Begreppet rös-
ning används som ett sam-
lingsnamn för de stensam-
lingar som påträffas vid 
leder, på krön eller som inte 
utan vidare kan ges en 
säker, annan funktionell 
tolkning.  
 Fem rösningar har re-
gistrerats inom utrednings-
området, AC 01, AC 02 och 
AC 05 – AC 07. Samtliga 
har bedömts som övrig kul-
turhistorisk lämning. Ytter-
ligare fyra rösningar har 
påträffats i fält men inte 
registrerats för kulturmiljö-
vårdens syften. Det beror 
på att de varit obetydliga 
eller haft en begränsad 
lavtillväxt, vilket gjort att 
de tolkats som sentida 
(bilaga 6). 
 
 
 
 
 
Figur 12 - 14. Exempel på rösningar i utredningsområdet. Överst: AC 01 
Rösning. Foto AC200713AC-0053. I mitten: AC 05 Rösning. Foto AC2007 
13AC-0011. Underst:  AC 07 Rösning med visarsten. Foto AC200713AC-
0013. 
 

 18



Arkeologicentrum AB 

RAÄ 775:1-2, AC 12 Bengömma och offerplatser 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventerare registrerade en mycket svår-
upptäckt bengömma, RAÄ 775:1, på Luspievaartoes nordsluttning vid 1996 
års fornminnesinventering. Inte långt från bengömman fann man också en 
stenansamling, som så småningom bedömdes som möjlig naturbildning men 
med bevakningsstatus. Det betyder att man ansåg det behövas närmare 
undersökning för att avgöra eventuell fornlämningsstatus. Vi har ändrat 
rubriceringen till offerplats(?), då både morfologi, terrängläge och närheten 
till bengömman talar för att detta är en renofferplats av den typ som t.ex. 
Kristoffer Sjulsson beskrivit (1979:63).  
 Båda lämningarna ligger inom den planerade vägkorridoren, och båda 
bedöms som fast fornlämning. 
 En uppgift om en offerplats på Giebnievaartoes sydsluttning har vi 
registrerat under nummer AC 12. Vid Ernst Mankers besök i Vapstens 
sameby år 1947 var traditionen ännu levande (Manker 1957:252). 
Arkeologen Gustaf Hallström nämner också offerplatsen (Hallström 1924: 
803).  
 Vi har letat efter offerplatsen i de översta delarna av sydsluttningen, 
d.v.s. de delar som ligger inom utredningsområdet, men inte återfunnit den. 
Det är inte oväntat. Ett troligare läge för offerplatsen är vid den dåvarande 
trädgränsen, d.v.s. längre ned i sluttningen (jfr Rydving 2002, 2007). En 
muntlig uppgift gör gällande att det kan finnas personer med kännedom om 
offerplatsens faktiska belägenhet (Omma 2007). Vi har inte nystat vidare i 
den uppgiften. 
 
 
AC 03 Brytningsyta 
Ett på långt avstånd synligt landmärke är ett flyttblock registrerat som AC 
03 (figur 15), men inte för sin synlighet utan för att det finns blygsamma 
spår av stenbrytning på blocket. Något begränsad lavtillväxt tillsammans 
med den lilla omfattningen på brottytan och restmaterialet gör att stenbrottet 
är osäkert. Det skulle kunna vara fråga om skadegörelse i stället för 
stenbrytning, men materialet förefaller vara bortfört från platsen. En del 
restprodukter ligger kvar. Det verkar därför som om det rör sig om ett för-
historiskt stenbrott. Kvartsit har använts som råmaterial till redskap under 
hela stenåldern, men i synnerhet under perioden 2000 – 800 f.Kr. (Baudou 
1992:95). Brottet har med viss tvekan bedömts som fast fornlämning. 
 

 19



Arkeologicentrum AB 

  
 
Figur 15. Flyttblock av ljusgrå kvartsit (konglomerat) med spår av 
stenbrytning i liten skala (AC 03). Foto AC200713AC-0061. 
 
 
RAÄ 139, AC 08 Rengärde med röjningsröse 

Inom den preliminära vägkorri-
doren på Luspievaartoes nord-
sluttning finns rester av en 
äldre arbetshage i form av igen-
växande gräsmark och rester av 
en palissadhage av björkar 
(figur 7 och 16). I sluttningen 
nedanför rengärdet ligger ett 
stort röjningsröse, AC 08, som 
troligen består av stenar plock-
ade från gärdet. Både gärdet 
och röjningsröset utgör övriga 
kulturhistoriska lämningar.  
 
 
 
 
Figur 16. Rester av palissad-
hagen RAÄ 139. Foto AC2007 
13AC-0065. 
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Figur 17. Den sentida tältkåtatomten AC 10 vid Skidträsket. Härden utan 
härdstenar syns som en vegetationsförändring i kåtatomtens centrum. Foto 
AC2007 13AC-0073. 
 
 
AC 10 – 11 Kåtatomter 
Öster om Skidträsket men utanför utredningsområdet ligger två sentida tält-
kåtatomter, AC 10 (figur 17) och AC 11. De ligger utanför utrednings-
området och berörs därför bara indirekt av en vindkraftspark. Deras ringa 
ålder gör att de bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar. 
 
 
AC 04, AC 09 Fornlämningsliknande naturbildningar 
Två naturbildningar som riskerar att förväxlas med fornlämningar är 
registrerade under nummer AC 04 och AC 09. De saknar helt kulturhisto-
riskt intresse. 
 AC 04 kan likna en bengömma. Sparsamt med obrända ben ligger 
samlade under ett flyttblock. Men vid närmare granskning visar det sig att 
samtliga ben härrör från fågel och eventuellt gnagare. Det vara bara ben från 
vissa djurarter som skulle deponeras efter särskilda regler, enligt ett välkänt 
cirkumpolärt kulturellt mönster (jfr Ingold 1986:245). Det är därför troligare 
att benkoncentrationen uppkommit genom att rovfåglar använt flyttblocket 
som matplats.  
 AC 09 kan likna en stensättning, men torvinslaget i förhöjningen antyder 
att den är ett frostmarksfenomen. Flera frostsprängda block finns i närheten. 
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Kulturmiljöanalys 
 
Utredningsområdets karaktär 
Utredningsområdet ligger i ett kalfjällsområde inom Tärna kronoöverlopps-
mark. Inom utredningsområdet finns ingen fast bebyggelse och inga ren-
skötselanläggningar, varken hagar eller byggnader. Utanför utrednings-
området i V finns en förfallen renvaktarstuga och två hagar varav en är i 
bruk (Baer Omma 2007). I Gejmåns dalgång och vid Bleriken har omfattan-
de ingrepp gjorts som påverkat både landskapsbilden och fornlämnings-
beståndet i form av dammar, vägar och andra anläggningar i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden. Här finns också moderna renskötselanläggningar 
och bebyggelse av fritidskaraktär. 
 Inom överskådlig tid har utredningsområdet utgjort betesmark och 
rekreationsområde (Enoksson 2007). En viktig led västerut mot sommar- 
och höstvisten nyttjade åtminstone sedan vikingatiden eller medeltiden löper 
över utredningsområdet. Redan under stenåldern var fisket viktigt för be-
folkningen, vilket de många strandanknutna stenåldersboplatserna visar. Ett 
fångstgropssystem med ett klassiskt läge i dalbottnen mellan två fjäll visar 
på ett annat viktigt resursutnyttjande under förhistorisk tid, nämligen 
renjakten/-fångsten. Andra spår av tidiga men tillfälliga besökare finns i 
form av uttag av råmaterial till stenredskap på ett kvartsitblock inom 
utredningsområdet. 
 Utredningsområdet har inte pekats ut som av särskilt kulturhistoriskt 
intresse, varken av Storumans kommun (ÖPL 1990, 1998) eller av RAÄ. 
Närmaste riksintresseområde för kulturmiljövården utgörs av Björkvatten-
dalen AC 35, öster om utredningsområdet.   
 I utredningsområdet finns ingen bebyggelse, endast en fast fornlämning 
och ett litet antal övriga kulturhistoriska lämningar. Några kulturmiljöer i 
konventionell bemärkelse, d.v.s. i form av bebyggelsehistoriskt eller arkeo-
logiskt intressanta miljöer, berörs inte direkt av den planerade vindkrafts-
etableringen, eftersom utredningsområdet saknar sådana miljöer.  
 Utanför utredningsområdet, i dalgångarna i utredningsområdets närhet, 
ser bilden ställvis annorlunda ut. Här finns flera koncentrationer med 
lämningar efter jägare, fiskare, renskötare och fjällbönder. Fornlämnings-
beståndet i dalgångarna återspeglar väl den förhistoriska och historiska 
tidens nyttjande av området för jakt, fångst, fiske, renskötsel och 
fjälljordbruk. Här finns också ett riksintresseområde för kulturmiljövården i 
form av en fjällbygd med välbevarad genuin bebyggelse i öppet kultur-
landskap. Dessa kulturminnen och kulturmiljöer berörs indirekt av en 
vindkraftspark. 
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Kulturvärdesbedömning 
Åtgärdsförslagen i denna rapport baseras på en bedömning av påträffade 
lämningars kulturvärde. Vid bedömning av påträffade lämningars kultur-
värde utgår vi från lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) och från 
de principer som tillämpas vid bedömning av kulturhistoriska lämningar i 
RAÄ:s fornminnesinformationssystem FMIS (RAÄ dnr 320-3874-2002).  
 De viktigaste kriterierna för värdering av fornlämningar och kulturläm-
ningar är dessas preparatsvärde, d.v.s. vetenskapliga värde, och upplevelse-
värde, d.v.s. det pedagogiskt-sociala värdet. Preparatsvärdekriteriet är över-
ordnat upplevelsevärdekriteriet.  
 Ytterligare värderingskriterier som vi beaktar är förekomst eller 
frekvens – är lämningen vanlig eller sällsynt? – förekomst av komp-
letterande källor – finns det historiska kartor, skriftliga källor, fotografier 
eller andra källor som minskar lämningens värde som kunskapskälla? – 
samt miljön som helhet – hur förhåller sig lämningen till andra lämningar, 
har den en stark eller svag förankring till miljön, återfinns den i en ursprunglig 
eller starkt förändrad miljö? I sällsynta fall kan man också värdera lämningar 
utifrån ett märklighetskriterium, d.v.s. om en enstaka lämning har en särskilt 
märklig bakgrund, historia, konstruktion etc. I vissa fall kan fornlämningar 
också ha ett brukarvärde, just i egenskap av kulturminne. 
 
Tabell 4. Kulturvärdesbedömning av lämningar inom och nära utred-
ningsområdet. Naturbildningarna AC 04 och AC 09 bedöms ej. 
 
ID Lämningstyp Antikvarisk 

bedömning 
Vetenskap-
ligt värde 

Pedagogiskt 
värde 

RAÄ 139  Rengärde Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

RAÄ 775:1 
 

Bengömma Fast fornlämning Högt Högt 

RAÄ 775:2 
 

Offerplats Fast fornlämning Högt Högt 

AC 01 Rösning Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

AC 02 Rösning Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

AC 03 Brott/täkt 
 

Fast fornlämning Ganska högt Ganska högt 

AC 05 Rösning Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

AC 06 Rösning Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

AC 07 Rösning Övrig kultur-
historisk lämning 

Ganska lågt Ganska högt 

AC 08 Röjningsröse Övrig kultur-
historisk lämning 

Lågt Ganska lågt 

AC 10 Kåta Övrig kultur-
historisk lämning 

Lågt Högt 

AC 11 Kåta Övrig kultur-
historisk lämning 

Lågt Högt 

AC 12 
 

Offerplats Uppgift om Lågt Lågt 
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 I tabell 4 är lämningstyperna klassificerade utifrån de två värdeaxlarna 
vetenskapligt respektive pedagogiskt värde i klasserna högt, ganska högt, 
ganska lågt och lågt värde.  
 Vi har bedömt de registrerade lämningarna ha ett ganska högt till högt 
upplevelsevärde, d.v.s. pedagogiskt värde. Det gäller i synnerhet de berörda 
fasta fornlämningarna, RAÄ 775:1-2 och AC 03, men också några av de 
övriga kulturhistoriska lämningarna, nämligen kåtatomterna AC 10 – 11 och 
rösningarna, AC 01 – AC 02 och AC 05 – AC 07. AC 12, en uppgift om 
offerplats som inte återfunnits i fält, har praktiskt taget inget vetenskapligt 
värde utöver källans vetenskapliga värde, d.v.s. att det finns en nedtecknad 
uppgift om den, och det begränsade värdet av att kunna jämföra miljön vid 
dess antagna belägenhet med andra, kända offerplatser. Det pedagogiska 
värdet är ringa så länge platsen inte är lokaliserad. 
 Ett högt vetenskapligt värde bedöms bara bengömman och offerplatsen 
RAÄ 775:1-2 ha. Det vetenskapliga värdet av kvartsitbrottet AC 03 bedöms 
som ganska högt, men övriga lämningar har ingen högre kunskapspotential. 
Det vetenskapliga värdet hos rösningar och röjningsröset har bedömts som 
ganska lågt och lågt.  
 Ingrepp i fasta fornlämningar eller i deras närområde (s.k. fornlämnings-
område) kräver tillståndsprövning av länsstyrelsen mot 2 kap. lagen om 
kulturminnen m.m. (SFS 1988:950). Lämningar som bedömts som s.k. 
övriga kulturhistoriska lämningar åtnjuter inget specifikt skydd i kultur-
minneslagstiftningen, men vid bedömning av kulturmiljöer som helhet kan 
de ända spela en viss roll. Med tanke på att spåren efter människors 
verksamhet i fjällområdet generellt är fåtaliga och ofta svåra att upptäcka, 
samt då forskningsaktiviteten i fjällområdet är låg och kunskapsunderlaget 
därför bristfälligt vill vi uppmuntra till hänsynstagande även till lämningar 
som inte omfattas av KML.   
 
Sårbarhetsanalys  
En bedömning av kulturhistoriska lämningars och kulturmiljöers i fjäll-
området sårbarhet för en vindkraftverksetablering får göras dels på objekts-
nivå och dels på landskapsnivå. Problemet berör både siktbarhetskriterier – 
hur påverkar den planerade vindkraftsparken möjligheterna för besökare att 
uppleva fornlämningarna eller kulturmiljöerna? – och frågor rörande mark-
ingrepp och kulturminneslagens tillämpning. En omedelbar närhet till ett 
vindkraftverk kan ha en direkt påverkan på fornlämningar och fornläm-
ningsmiljöer, men även på stora avstånd kan påverkan vara omfattande. Det 
är särskilt tydligt i kalfjällsmiljö och liknande områden, där ingen skog 
begränsar synfältet.  
 
Inom utredningsområdet 
Utöver markanvändning som renbetesmark är utredningsområdet att 
betrakta som rekreationsområde, jaktmark och en transportsträcka på vägen 
mot Skidträsket och Giedtiejälla. De kulturhistoriska lämningarna i utred-
ningsområdet är få och sammanhänger varken i några större områden eller i 
kompletta, funktionella miljöer. Ur kulturmiljösynpunkt är känsligheten för 
etablering av en vindkraftspark därför inte stor. En vindkraftsutbyggnad kan 
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genomföras utan att några kulturhistoriska lämningar behöver tas bort. 
Sårbarheten är liten med undantag av vägkorridoren på Luspievaartoe, där i 
synnerhet lämningarna RAÄ 775:1-2 men också lämningarna RAÄ 139 och 
AC 08 ställer krav på anpassning av tillfartsvägen. 
 
Utanför utredningsområdet 
Utanför utredningsområdet finns dels ett riksintresseområde för kultur-
miljövården i Björkvattsdalen och dels många fornlämningslokaler av 
betydelse att beakta, t.ex. vid Bovalltjärnarna, Dåmhpa, Giedtiejälla, vid 
Bleriken och Goevtejohke (figur 10).  
 Stora vindkraftverk kan ha en visuell dominans även över större avstånd 
(NM 2000:81). Den planerade vindkraftsparken kommer i högre och lägre 
grad att vara synlig från alla de specificerade kulturmiljöerna. Den kommer 
också att vara synlig från många ensamliggande fornlämningar i området.    
 Avståndet till närmaste vindkraftverk (tabell 5) kommer i samtliga fall 
att vara tillräckligt stort för att det inte skall dominera siktfältet.  Vindkraft-
verk kommer att vara synliga, men inte så påträngande att de bedöms 
omöjliggöra eller försvåra förståelsen och upplevelsen av kulturmiljöer 
utanför utredningsområdet.  Vår bedömning är att den planerade vindkrafts-
parken p.g.a. avståndet till lämningarna och p.g.a. vindkraftsparkens sam-
manhållna layout påverkar upplevelsen av kulturmiljöerna utanför utred-
ningsområdet, men inte i en sådan utsträckning att de förlorar sin signifikans 
eller sitt kulturvärde.  
 Sårbarheten för vindkraftsetableringen är liten, men särskilda hänsyn tas 
till riksintresseområdet AC 35 som utöver sina kulturvärden rymmer fast 
bebyggelse.   
 
Tabell 5. Kulturmiljöer utanför utredningsområdet. Avstånd till planerad 
vindkraftspark. 
 
område avstånd till vindkraftspark kulturmiljö anm. 

Björkvattsdalen 2,6 km riksintresseområde 
KMV  

Bovallsbäcken 1,8 – 5,4 km fornlämningsmiljö  
Dåmhpa 1,8 – 3,3 km fornlämningsmiljö  
Giedtiejälla 2,3 – 3,2 km fornlämningsmiljö  

Bleriken 300 m – 5 km fornlämningsmiljö kraftverks-
magasin 

Goevtejohke 450 m – 1,5 km fornlämningsmiljö  
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Åtgärdsförslag 
 
Bevarande och anpassning av vindkraftsparkens layout 
 
RAÄ 775:1-2 Bengömma och offerplats 
Lämningarna utgör fasta fornlämningar med ett högt kulturvärde. De ligger 
enligt den preliminära planeringen för vindkraftsetableringen inom väg-
korridoren på Luspievaartoe. Till fasta fornlämningar hör enligt KML (SFS 
1988:950), 2 kap. 2 § ett fornlämningsområde, d.v.s. ett så stort område på 
marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Länsstyrelsen beslutar om 
fornlämningsområdets storlek. Arkeologicentrums förslag är att vägen inte i 
någon riktning dras närmare lämningarna än 200 m. 
 
Motivering: Bengömmor och offerplatser är fasta fornlämningar och 
ingrepp i sådana eller i deras fornlämningsområden kräver alltid tillstånds-
prövning vid länsstyrelsen. Det vetenskapliga värdet av en arkeologisk 
undersökning av dessa lämningar vore mycket högt, men heliga platser 
fungerar idag ofta som samiska nyckelsymboler. Som sådana har de ett högt 
brukarvärde. Bevarandevärdet överträffar värdet av undersökning. Vi 
avråder därför helt från ingrepp som påverkar platsen eller upplevelsen av 
platsen i fråga. 
 Vi har föreslagit 200 m radie som fornlämningsområde efter fältstudier 
på platsen. På 200 meters avstånd inkräktar en nyanlagd väg inte på 
upplevelsen av den heliga platsen eftersom avståndet då är tillräckligt stort 
för att vägen inte skall vara synlig.   
 
 
RAÄ 139 och AC 08 Rengärde och röjningsröse 
I den planerade vägkorridoren på Luspievaartoe ligger ytterligare kultur-
historiska lämningar i form av ett äldre rengärde, använt fram till 1950-talet 
(Stångberg, T., 2007). Övergivna, sentida rengärden som RAÄ 139 räknas 
som övrig kulturhistorisk lämning och äger därför inget skydd enligt KML. 
Detsamma gäller det näraliggande röjningsröset AC 08. Vi föreslår ända att 
hänsyn tas till anläggningarna så att de kan ligga kvar. Känsligheten för 
ingrepp bedöms inte så stor som i fallet med den heliga platsen RAÄ 775:1-
2. Vårt förslag är att vägen inte dras närmare rengärdet och röjningsröset än 
50 m. Läget i fjällbjörkskog innebär att en skogsridå minimerar vägens 
synlighet från rengärdet. 
 
Motivering: Många kulturminnen i närheten har överdämts eller förstörts i 
samband med vägbyggen eller annat. Ibland har de (del-)undersökts av 
arkeologer, ibland har de borttagits utan föregående undersökning och 
dokumentation. Eftersom fjällområdet som helhet omfattar få synliga spår 
efter verksamheter i äldre tid är det angeläget att minimera skador och 
störningar även på eller nära lämningar från senare tider.  
 
 

 26



Arkeologicentrum AB 

AC 03 Brytningsyta på flyttblock 
Den funktionella tolkningen av brottytan på det aktuella kvartsitblocket är 
lite osäker – är det ett stenbrott eller är det bara ett exempel på skade-
görelse? Ett ingående studium av restmaterialet vid blockets fot kan avslöja 
om det rör sig om en genuint, förhistoriskt stenbrott eller inte. Vi har 
bedömt lämningen som fast fornlämning med en viss tvekan. Närmare 
undersökning behövs för att avgöra lämningens karaktär. Det kan efter 
länsstyrelsebeslut göras i form av en arkeologisk förundersökning (KML 2 
kap. 13 §). Vi föreslår emellertid i första hand att vindkraftparkens layout 
och tillfartsvägens sträckning anpassas så att blocket kan ligga kvar på sin 
plats på sluttningen.  
  
Motivering: Kvartsitblocket utgör inte bara en trolig fast fornlämning, det 
är också ett landmärke av rang. Det är genom läget på fjällkanten synligt 
från stora delar av dalgången och angränsande fjäll. I den meningen har 
blocket ett brukarvärde som landmärke, utöver sin fornlämningsstatus. 
Värdet av bevarande är därför högre än det förväntade vetenskapliga 
utfallet av en arkeologisk undersökning. 
 
 
Hänsyn och anpassning av vindkraftsparkens layout 
 
AC 01 – 02, AC 05 – 07 Rösningar  
Ålderdomliga rösningar och stensamlingar i fjällområdet är en problematisk 
lämningstyp. De kan innefatta allt från led- och topprösen till försvar av 
malmfyndigheter (inmutningar), offerplatser och gravar, bengömmor och 
björngravar, fundament till förvaringsanläggningar, gränsmärken till 
lappskatteland eller andra gränser och mycket annat.  
 Vi har registrerat rösningarna i området som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Det betyder att ingrepp i dem eller deras närområden inte är 
tillståndspliktigt. Vi föreslår ändå att man försöker anpassa vindkrafts-
parkens layout så att rösningarna inte behöver tas bort.  
 Rösningarnas känslighet för moderna anläggningar är mindre än många 
andra kulturhistoriska lämningars. Vi har lagt en buffert med 50 meters 
radie runt varje registrerad rösning (figur 17 och 18). 
 
Motivering: Rösningar har inte blivit föremål för någon mera omfattande 
sammanställning eller forskning. Det bristfälliga kunskapsunderlaget 
motiverar att hänsyn tas till dessa lämningar, och att åtgärder vidtas för att 
bevara dem på ursprunglig plats.  
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Figur 17. Åtgärdsförslag och bevarandeplan för kulturhistoriska lämningar 
i utredningsområdets norra del. Underlag: fjällkartan AC2, skala 1:50 000. 

 28



Arkeologicentrum AB 

Lämningar som inte berörs  
Till denna grupp hör de nyregistrerade eller tidigare registrerade kultur-
historiska lämningar som ligger utanför utredningsområdet. Närmast 
handlar det om AC 10 – 11 kåtatomter, AC 12 offerplats, uppgift om, och 
RAÄ 880:1-2 stalotomter. Då inget arbetsföretag berör lämningarna krävs 
inga särskilda antikvariska åtgärder med anledning av dem. 
 
 
Ingen antikvarisk åtgärd 
De registrerade naturbildningarna AC 04 och AC 09 saknar kulturhistoriskt 
intresse och kräver över huvud taget ingen antikvarisk åtgärd. 
 
 
Utredningsgrävning 
En arkeologisk utredning etapp 1 mynnar ofta ut i ett förslag om etapp 2, 
utredningsgrävning. I den landskapstyp som är aktuell i utredningsområdet 
har det inte varit möjligt att lokalisera gynnsamma topografiska lägen för 
fornlämningar utan synlig begränsning. Det beror på att det i utrednings-
området saknas förutsättningar för en mera stadigvarande eller säsongs-
mässigt återkommande bosättning. Någon etapp 2, utredningsgrävning, 
föreslår vi därför inte.  
 
 
Sammanfattning av åtgärdsförslagen  
Under förutsättning att vindkraftparkens layout och dragningen av tillfarts-
vägar anpassas till de registrerade lämningarna med skydd enligt KML eller 
med annat kulturvärde föreslår vi inga ytterligare antikvariska åtgärder med 
anledning av den planerade vindkraftsparken.  
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Figur 18. Åtgärdsförslag och bevarandeplan för kulturhistoriska lämningar 
i utredningsområdets södra del. Underlag: fjällkartan AC2, skala 1:50 000. 
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Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter 
 
Uppdrag 
Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark, Södra Storfjället, 
Tärna socken, Storumans kommun, Västerbotten. 
 
Diarie- och projektnummer   
Länsstyrelsens dnr - 
Arkeologicentrums projektnr P2007:13 AC 
 
Beställare 
Fred Olsen Renewables AB 
Bondevägen 4 
923 32 Storuman 
 
Utförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, 834 21 Brunflo 
Projektpersonal: Kjell Edvinger (PL), Britta Wennstedt Edvinger 
 
Underkonsulter 
Sametinget, Kiruna. Språkkonsulent, sydsamiska, Per Martin Israelsson, 
Tärnaby. 
 
Projekttid  
fältarbete 2007-09-04 – 2007-09-08 
 
Belägenhet 
Län: Västerbottens län 
Landskap: Lappland 
Kommun/stad: Storuman 
Socken: Tärna 
Fastighet: Tärna kronoöverloppsmark 
Kartblad: AC2 Lantmäteriets fjällkarta skala 1:100 000,  
   24F4-5 c-d, 24F 6-7 c-d 
 
Utredningsområde 
Yta: 1 300 hektar (etableringsområde för vindkraftverk och vägkorridorer) 
Undantagna ytor: inga.  
Längdmeter sökschakt: 0 m  
Area sökschakt: 0 m2

 
Kartreferens 
RT90 2,5 gon V, RH00 
 
Inmätning 
Mätning har skett med GPS. Noggrannheten beräknas till ± 10 m. 
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Kartering 
Programvara: ArcView 3.2. (ESRI). 
 
Fynd 
Inga fynd har tillvaratagits. 
 
Arkivmaterial 
Inget arkivmaterial har producerats. 
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Bilaga 2 Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar i 
utredningsområdets närhet 
 

 

Karta A Rumsietjahke – Vaellientjahke FMIS 2007-10-05 
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Karta B Giebnievaartoe FMIS 2007-10-05 
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Karta C Luspievaartoe FMIS 2007-10-05 
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Bilaga 3 Beskrivningar 
 
 
ID 

 
Lämning
styp 

 
Beskrivning 

 
Antikvarisk 
bedömning 

 
X-koord Y-koord 

RAÄ 139  Rengärde 
 

[Tillägg vid arkeologisk utredning 
år 2007: Foto. Ingen ändring av 
beskrivning eller bedömning.] 
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7273122 1464415 

RAÄ 775:1 Ben-
gömma 

Bengömma, ca 3x2 m (Ö-V) och 
ca 0.4 m h. I stenröse under 0.4-0.7 
m st stenar är märgkluvna ben från 
djur. [Tillägg vid arkeologisk 
utredning år 2007: Foto. Ingen 
ändring av beskrivning eller 
bedömning.] 
 

Fast forn-
lämning 

7273202 1465177 

RAÄ 775:2 Offerplats Stensättning (bengömma? eller 
offerplats?), närmast oval, 5x4 m 
(NÖ-SV) och 0.2 m h. Stenröse 
bestående av 0.2-0.8 m st stenar, 
några flata hällar. I S kanten 
mellan två stenar noterades del av 
ett uppstickande renhorn. I NÖ 
delen växer en björk. Beväxt med 
mossa. 
 
Tillägg: Vid arkeologisk utredning 
år 2007 bedöms anläggningen som 
offerplats(?).  Naturbildning kan 
uteslutas då stenansamlingen 
varken kan utgöra frostsprängt 
flyttblock eller blocksänka.  
 
Antikvarisk kommentar: 
Morfologi, terrängläge, fynd av 
renhorn och närhet till bengömman 
775:1 talar för offerplats.  
 

Fast forn-
lämning 

58 m SSV 
om RAÄ 
775:1 
 
(7273146) 

 
 
 
 
(1464148) 

AC 01 - 
RAÄ 1099 

Rösning Rösning(?), nedrasade rester av, 
oregelbunden, närmast rund, 2,3 m 
diam och 0,1 – 0,4 m h, av 
vanligen 0,2 – 0,3 m st stenar i 1 – 
2 skikt. I SV delen är ett block, 1 x 
0,7 m (Ö-V), och 0,3 m h. Ö om 
blocket är en 0,6 x 0,3 m (N-S) och 
0,1 m tj sten. Omkullfallen? I SV 
delen är en 0,4 m st sten av kvarts, 
övriga av ljusgrå kvartsit. Beväxt 
med kråkris och gräs.  
 
Terräng: Krönläge på hällmark i S-
sluttning av fjäll. Fjällhed (kråkris 
och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: 
Ålderdomlig karaktär, dock 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7277955 1464677 
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sannolikt toppröse. 
 

AC 02 - 
RAÄ 1093 

Rösning Rösning, oregelbunden, 2,5 x 1 m 
(NÖ-SV), och 0,1 – 0,6 m h, av 
vanligen 0,3 – 0,5 m st stenar, 
varav ett tiotal synliga. Överst är 
ett 0,7 m st kvartsitblock med 
sparsam lavtillväxt. Lavtillväxten 
på övriga stenar avviker ej från 
omgivningen. Beväxt med kråkris.  
 
Terräng: Hällmark på fjällkrön. 
Fjällhed (kråkris och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: 
Ålderdomligt toppröse. 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7278641 1465012 

AC 03 - 
RAÄ 1095 

Bryt-
ningsyta 

Stenbrott(?), 1 m diam, på 
flyttblock av ljusgrå kvartsit, 6,5 x 
4 m (NNÖ-SSV) och 3,5 m h. På 
blockets mot SSV vettande sida 
syns inom ett 1 m diam stort 
område spår av brytning. På 
marken under brottytan är inom en 
yta av 1 m diam en måttlig 
förekomst av kvartsitavslag. 
 
Terräng: Flyttblock på morän och 
vittringsjord i exponerat läge på 
SSV-sluttning av fjäll. Fjällhed 
(kråkris och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: Liten 
omfattning på flyttblock i 
exponerat läge. Skadegörelse 
snarare än brytning kan inte 
uteslutas. Något begränsad 
lavtillväxt på brottytor. R-markeras 
med tvekan. 
 

Fast forn-
lämning 

7277596 1464417 

AC 04 - 
RAÄ 1096 

Fornlämn
ings-
liknande 
bildning 

Fornlämningsliknande bildning, 
bestående av ett flyttblock, 4 x 3,5 
m (20-220 gon), och 2,5 m h, 
under vars S del iakttogs sparsamt 
med obrända ben. 
 
Terräng: Flyttblock på hällmark i 
S-sluttning av fjäll. Fjällhed 
(kråkris, dvärgbjörk, bärris, vide 
och en). 
 
Antikvarisk kommentar: Liknar 
bengömma men utgör 
naturbildning då endast ben av 
fågel och gnagare föreligger.  
  

Ej kultur-
historisk 
lämning 

7275366 1464888 

AC 05 - 
RAÄ 1104 

Rösning Rösning, oregelbunden, 3 x 3 m 
(NNÖ-SSV) och 0,1 – 1 m h. I 
mitten är en kallmurad rösning, 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7275394 1463509 
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närmast rund, 1 m diam och 1 m h, 
av vanligen 0,3 – 0,5 m st stenar, 
men enstaka större stenar 
förekommer, flata, 0,8 m st.  Runt 
denna är stenar i 1 – 2 skikt, 0,1 – 
0,3 m st.  Nedrasade? Beväxt med 
kråkris. 
 
Terräng: Avsats i morän och 
vittringsjord på S-sluttning av fjäll. 
Fjällhed (kråkris).  
 
Antikvarisk kommentar: Toppröse. 

AC 06 - 
RAÄ 1103 

Rösning Rösning, oregelbunden, 1 m diam 
och 1,7 m h, bestående av flata 
kallmurade stenar, vanligen 0,2 – 
0,4 m st, enstaka stenar är 0,6 – 1 
m st, som placerats på en större, 
flat sten, 1,3 x 0,8 m (NNÖ-SSV) 
och 0,2 – 0,3 m h, som i sin tur 
vilar på tre 0,4 m st stenar. De tre 
översta stenarna saknar lavar 
(nyligen påförda).  
 
Terräng: Hällmark på krön av fjäll.  
Fjällhed (kråkris och stagg).  
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7275880 1463513 

AC 07 - 
RAÄ 1102 

Rösning Rösning, oregelbunden, 1,3 m 
diam och 0,1 – 1 m h, bestående av 
en visarsten, 0,8 m br vid basen 
och avsmalnande mot toppen (NÖ-
SV), 1 mh och 0,1 m tj, i ett 
fundament, oregelbundet, 1,3 m 
diam och 0,1 – 0,4 m h, av 0,2 – 
0,5 m st stenar, av vilka ett tjugotal 
är synliga. Beväxt med stagg, 
delvis övermossad. 
 
Terräng: Hällmark på avsats i Ö-
sluttning av fjäll.  Fjällhed (kråkris 
och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: Ingen led 
eller känd gräns finns på platsen. 
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7275164 1464080 

AC 08 - 
RAÄ 1100 

Röjnings-
röse 

Röjningsröse, oregelbundet, 15 x 
1,5- 3,5 m (NÖ-SV) och 0,2 – 0,5 
m h, av 0,2 – 0,8 m st, vanligen 0,3 
– 0,5 m st, skarpkantade stenar.  
Delvis övermossat. 
 
Terräng: N-sluttande morän och 
vittringsjord. Skogsmark 
(fjällbjörkskog). 
 
Orientering: 25 m NNÖ om RAÄ 
139. 
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7273198 1464415 
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Antikvarisk kommentar: 
Röjningssten från det näraliggande 
rengärdet RAÄ 139. 
 

AC 09 - 
RAÄ 1101 

Fornlämn
ings-
liknande 
bildning 

Fornlämningsliknande bildning, 
bestående av en stenansamling, 
närmast oval,  6 x 3 m (NNÖ-SSV) 
och 0,2 – 0,3 m h, av 0,1 – 0,7 m 
st, kantiga stenar. Övermossad.  
 
2,5 m, 7 m och 25 m N om 
bildningen är ytterligare 
stenansamlingar, 1 – 3 m diam och 
0,1 – 0,3 m h.  
 
Terräng: S-sluttande morän och 
vittringsjord i anslutning till 
torvmark  på fjäll. Fjällhed 
(kråkris, dvärgbjörk och starr). 
 
Antikvarisk kommentar: 
Stensättningsliknande bildningar 
som utgör frostsprängda block och 
andra frostmarksfenomen.  
 

Ej kultur-
historisk 
lämning 

7277859 1465127 

AC 10 - 
RAÄ 1098 

Kåta Tältkåtatomt, sentida, rund, 5 m 
diam, bestående av en plan inre 
yta, intill 5 m diam, med i mitten 
en härd utan härdstenar. Härden 
syns som en vegetationsförändring, 
0,6 m diam,  med kolstycken och –
partiklar. Kring kanten är 7 flata 
stenar, 0,2 – 0,5 m st, med ett 
inbördes avstånd av vanligen 1,5 
m.  
 
Mellan AC 10 och AC 11 är ett 
upplag kåtastänger förankrade med 
bildäck. I anslutning till 
kåtatomterna är flera sentida 
härdar. 
 
Terräng: Moränknabbe i V-
sluttning av fjäll vid bäck och i 
anslutning till sjö. Fjällhed (kråkris 
och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: Sentida. 
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7280764 1464102 

AC 11 - 
RAÄ 1099 

Kåta Tältkåtatomt, sentida, rund, 5 m 
diam, bestående av en plan inre 
yta, intill 5 m diam, med i mitten 
en stensatt härd, rund, 0,8 m diam, 
av 8 flata stenar, 0,15 – 0,4 m st, 
med kol- och vedrester.  Kring 
kanten är ett tjugotal stenar, 
vanligen flata, 0,2 – 0,5 m st.  
 

Övrig kul-
turhistorisk 
lämning 

7280757 1464124 
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Mellan AC 10 och AC 11 är ett 
upplag kåtastänger förankrade med 
bildäck. I anslutning till kåta-
tomterna finns flera sentida härdar. 
 
Terräng: Moränknabbe i V-
sluttning av fjäll vid bäck och i 
anslutning till sjö. Fjällhed (kråkris 
och dvärgbjörk). 
 
Antikvarisk kommentar: Sentida. 
 

AC 12 - 
RAÄ 1094 

Offerplats Offerplats, uppgift om. Enligt 
Kristoffer Sjulsson skall på 
Giebnievaartoes sydsluttning ha 
funnits en offerplats av värro-typ 
där renar offrats åt makterna. Vid 
utredningstillfället år 2007 ingick 
inte Giebnievaartoes sydsluttning i 
utredningsområdet. Offerplatsen 
eftersöktes men kunde inte 
återfinnas inom utrednings-
området, högt på sluttningen nära 
Giebnievaartoes krön.  
 
Terräng: Morän och vittringsjord 
på S-sluttning av fjäll. Fjällhed 
(kråkris och dvärgbjörk) till 
fjällbjörkskog. 
 
Skriftlig källa: Pettersson, O.P., 
1979. Kristoffer Sjulssons minnen 
(utg. Louise Bäckman & Rolf 
Kjellström) (Nordiska museet). 
Stockholm. 
 

Uppgift om   
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Bilaga 4 Fotoförteckning 
 
Digitala fotografier (jfr tabell) förvaras vid Arkeologicentrum. Foton av 
nyregistrerade lämningar finns tillgängliga via riksantikvarieämbetets hem-
sida (www.fmis.raa.se/fmis/). 
 
 

nr
 

 ID
 

m
ot

iv
 

ri
kt

ni
ng

 m
ot

 

fo
to

gr
af

 

da
tu

m
 

1 AC200713AC 0003 Sten-på-sten, sentida uppg. 
saknas 

Kjell Edvinger 2007-09-04 

2 AC200713AC 0004 Renar på Vaellientjahke, 
Björkvattsdalen t.v. 

SÖ Kjell Edvinger 2007-09-04 

  0005 vakant    

3 AC200713AC 0006 Rengärden i Skidträsket VSV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

4 AC200713AC 0007 AC 04 Fornlämningsliknande 
bildning 

NV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-05 

  0008-
0009 

vakanta    

5 AC200713AC 0010 Flyttblock på Giebmievaartoe N Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-05 

6 AC200713AC 0011 AC 05 Rösning V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-05 

7 AC200713AC 0012 AC 06 Rösning NV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-05 

8 AC200713AC 0013 AC 07 Rösning ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-05 

9 AC200713AC 0014 AC 04 Fornlämningsliknande 
bildning 

NV Kjell Edvinger 2007-09-07 

10 AC200713AC 0015 AC 09 Fornlämningsliknande 
bildning 

N Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 

  0016-
0052 

vakanta    

11 AC200713AC 0053 AC 01 Rösning SV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

12 AC200713AC 0054 AC 02 Rösning V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

13 AC200713AC 0055 Stenringar (frostmarkspolygoner) 
på Vaellientjahke 

uppg. 
saknas 

Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

  0056 vakant    

14 AC200713AC 0060 Arkeolog Kjell Edvinger och 
renar på Vaellientjahke 

S Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

15 AC200713AC 0061 AC 03 Kvarsitbrott VNV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

16 AC200713AC 0062 AC 03 Brottyta NNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-04 

17 AC200713AC 0063 AC 08 Röjningsröse NÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-06 

18 AC200713AC 0064 RAÄ 139 Rengärde NV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-06 

19 AC200713AC 0065 RAÄ 139 Palissadvirke till 
stabbgärda 

NNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-06 

  0066 vakant    

20 AC200713AC 0067 RAÄ 775:1 Bengömma ÖSÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-06 

21 AC200713AC 0068 RAÄ 775:2 Offerplats(?) Ö Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-06 

22 AC200713AC 0069 Skidträsket från Rumsietjahke SV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 
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  0070 vakant    

23 AC200713AC 0071 Tärnamo från Rumsietjahke ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 

24 AC200713AC 0072 Sentida tältplats vid Skidträsket SV Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 

25 AC200713AC 0073 AC 10 Tältkåtatomt V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 

26 AC200713AC 0074 AC 11 Tältkåtatomt V Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-07 

27 AC200713AC 0075 RAÄ 775:2 Offerplats(?) mot 
RAÄ 775:1 Bengömma i 
bakgrunden 

NNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-08 

28 AC200713AC 0076 RAÄ 775:2 Offerplats(?) ÖNÖ Britta Wennstedt 
Edvinger 

2007-09-08 
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Bilaga 5 Fotografier 
 
 
AC200713AC-0003 Sten-på-sten, sen-
tida, uppg. om riktning saknas 

 
 
 
AC200713AC-0004, Renar på Vaellien-
tjahke, Björkvattsdalen t.v., mot SÖ, 
återges i textdelen 
 
AC200713AC-0006, Rengärden i 
Skidträsket, mot VSV, återges i textdelen 
 
AC200713AC-0007, AC 04 
Fornlämningsliknande bildning, mot NV 

 
 
 
AC200713AC-0010, Flyttblock på 
Giebmievaartoe, mot N 

 
 
AC200713AC-0011, AC 05 Rösning, mot 
V, återges i textdelen  
 
 
 

AC200713AC-0012, AC 06 Rösning, mot 
NV, återges beskuren på omslaget 

 
 
 
AC200713AC-0013, AC 07 Rösning, mot 
ÖNÖ, återges i textdelen 
 
 
 
 
 
AC200713AC-0014, AC 04 Fornläm-
ningsliknande bildning, mot NV 

 
 
 
AC200713AC-0015, AC 09 Fornläm-
ningsliknande bildning, mot N 
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AC200713AC-0053, AC 01 Rösning, mot 
SV 

 
 
 
AC200713AC-0054, AC 02 Rösning, mot 
V

 
 
 
 
AC200713AC-0055, Stenringar (frost-
markspolygoner) på Vaellientjahke, 
uppg. om riktning saknas 

 
 
 
AC200713AC-0060, Arkeolog Kjell Ed-
vinger & renar på Vaellientjahke, mot S 

 

AC200713AC-0061, AC 03 Kvarsitbrott, 
mot NV , återges i  textdelen  
 
 
AC200713AC-0062, AC 03 Brottyta, mot 
NNÖ 

 
 
 
AC200713AC-0063, AC 08 Röjnings-
röse, mot NÖ 

 
 
AC200713AC-0064, RAÄ 139 Rengärde 
(s.k. stabbgärda) , mot NV, återges i 
textdelen 
 
AC200713AC-0065, RAÄ 139 Palissad-
virke till stabbgärda, mot NNÖ, återges i 
textdelen 
 
AC200713AC-0067, RAÄ 775:1 
Bengömma, mot ÖSÖ, återges i 
textdelen 
 
 
 
 
AC200713AC-0068, RAÄ 775:2 
Offerplats(?), mot Ö 
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AC200713AC-0069, Skidträsket från 
Rumsietjahke, mot SV 

 
 
 
AC200713AC-0071, Tärnamo från 
Rumsietjahke, mot ÖNÖ, återges i 
textdelen 
 
AC200713AC-0072, Sentida tältplats vid 
Skidträsket, SV 

 
 
 
AC200713AC-0073, AC 10 Tältkåtatomt, 
mot V, återges i textdelen 
 
AC200713AC-0074, AC 11 Tältkåtatomt, 
mot V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC200713AC-0075, RAÄ 775:2 Offer-
plats(?) mot RAÄ 775:1 Bengömma i 
bakgrunden, mot NNÖ 

 
 
 
AC200713AC-0076, RAÄ 775:2 
Offerplats(?), mot ÖNÖ, återges i 
textdelen 
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Bilaga 6 Sentida härdar och rösningar
 
 
Sentida rösningar och sentida, stensatta härdar som påträffats under 
utredningen har registrerats med koordinater. Härdarna registreras inte som 
kulturminnen då åldern är låg och övergivenhetskriteriet (jfr KML) inte är 
uppfyllt. Skala 1:10 000. Tabell på omstående sida. 
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nr typ X-koordinat Y-koordinat 
AC 1301 härd 7275562 1464913 
AC 1302 härd 7272603 1465394 
AC 1303 härd 7271488 1465905 
AC 1304 härd 7280752 1464111 
AC 1305 härd 7280754 1464106 
AC 1306 härd 7280756 1464114 
AC 1307 rösning 7278399 1464974 
AC 1308 rösning 7278289 1464922 
AC 1309 rösning 7271093 1464921 
AC 1310 rösning 7270388 1464735 
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