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 Sammanfattning 

 
Inför planer på en vindkraftspark inom Rönnliden i Storumans 
kommun och Stensele socken i södra Lappland, har Triventus 
AB låtit genomföra en frivillig arkeologisk utredning som 
kulturhistoriskt planeringsunderlag inför tillståndsprövningen. 
Arkeologicentrum genomförde utredningen (etapp 1) i det 
berörda området under september år 2007. Etappen omfattade 
byrå- och fältinventering. 
 Utredningsområdet är beläget ca 15 km VNV om 
Storuman i Västerbottens län. Topografin med ofta branta 
bergshöjder och mellanliggande myrmarker gör området 
olämpligt för bosättning och det finns ingen bebyggelse inom 
utredningsområdet. Markslaget är skogsmark och nuvarande 
markanvändning skogsbruk, renskötsel och jakt. 
 I utredningsområdet fanns före utredningen en registrerad 
uppgift om en samisk offerplats (RAÄ 294) men inga fysiska, 
kulturhistoriska lämningar. Utanför men nära utrednings-
området var bl.a. ytterligare en offerplats, uppgift om (RAÄ 
290), ett viste, uppgift om (RAÄ 295), och ett fångstgrops-
system (RAÄ 293) registrerade.   
 Under utredningen påträffades nära utredningsområdet en-
dast en övrig kulturhistorisk lämning, en husgrund (AC 01). 
Lämningen torde inte beröras av vindkraftsutbyggnaden. Inga 
fysiska lämningar som kan knytas till uppgiften om offerplatsen 
RAÄ 294 har återfunnits inom ramen för utredningens etapp 1.  
 Inom utredningsområdet finns inga andra värdefulla 
arkeologiska miljöer och inte heller några byggda miljöer.  
Området har följdriktigt inte utpekats som av särskilt intresse 
för kulturmiljövården. Närmaste riksintresseområde för kultur-
miljövården återfinns 15 km bort i Storumans samhälle, där 
järnvägsmiljön utpekats såsom särskilt värdefull.  
 Arkeologicentrums åtgärdsförslag är att Signalhobben 
undantas i vindkraftsparkens layout. Om Signalhobben inte kan 
undantas föreslås en utredning etapp 2 i syfte att återfinna 
fysiska spår efter offerplatsen RAÄ 294. Om Signalhobben 
tillåts utgå ur vindkraftsparken så att inga vindkraftverk eller 
tillfartsvägar berör toppen föreslås inga ytterligare antikvariska 
åtgärder med anledning av den planerade vindkraftsparken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arkeologicentrum AB 

Bakgrund 
Triventus AB har med anledning av planer på en vindkraftspark utanför 
Storuman i Lappland låtit genomföra en frivillig arkeologisk utredning av 
det berörda området. Fältarbetet för utredningen ägde rum i september år 
2007. Uppdraget har utförts av Arkeologicentrum AB och rapporteras här. 
 
 
Syfte och målsättning 

Figur 1. Utredningsområdets 
belägenhet i Södra Lappland. 

En arkeologisk utredning har till 
syfte att fastställa om fasta 
fornlämningar berörs av ett ar-
betsföretag (lagen om kultur-
minnen m.m. KML 2 kap. 11 § 
SFS 1988:950). Denna utred-
ning har syftat till att lokalisera 
och översiktligt dokumentera 
tidigare inte registrerade fasta 
fornlämningar i kulturminnes-
lagens mening, men också övri-
ga kulturhistoriska lämningar 
och annat som har betydelse vid 
bedömning av områdets kultur-
historiska karaktär och kultur-
värde samt för länsstyrelsens 
kommande handläggning av 
ärendet.  
 Ambitionsnivån för utred-
ningen 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 ut-
redning etapp 2, utredningsgräv-
ning med exempelvis gräv-
maskin. 
 Som ett led i det åtgärdsförslag som varje arkeologisk utredning skall 
utmynna i (RAÄ Underrättelser 1998) gör vi en bedömning av den 
planerade vindkraftverkens påverkan på kulturmiljöer och kulturminnen i 
och nära utredningsområdet. 
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Utredningens genomförande 
Byråinventering 
Förberedelserna för fältinventeringen omfattade genomgång av material i 
riksantikvarieämbetets (RAÄ) informationssystem för fornminnen 
(FMIS), i Statens historiska museums översiktsdatabas (SHM), av allmänt 
kartmaterial och historiska kartor i lantmäteriets karttjänster på internet 
samt av namnbelägg i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
(DAUM). Arkivmaterial, klipparkiv och arkeologiska rapporter studerades 
vid Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, och vid Väster-
bottens museum i Umeå.  
 
Fältinventering 
Fältinventering skedde den 20 – 22 september år 2007. Den omfattade 
systematisk terrängrekognoscering av ett utredningsområde som definie-
rats utifrån den planerade vindkraftsparkens ytterbegränsning (figur 3).  
 
Dokumentation 
Påträffade lämningar dokumenterade vi översiktligt med kartinprickning 
och beskrivning enligt FMIS:s mönster. Inmätningen har gjorts med GPS. 
Noggrannheten beräknas till ±10 m. Fotografering har skett med digital-
kamera (bilaga 1 och 3). En registrerad kulturhistorisk lämning har rappor-
terats till FMIS. 
 
 

 
 
Figur 2. Utredningsområdet mot N från högsta punkten på Signalhobben 
V om Vallträsket. Foto AC200708AC-0060.   
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Figur 3. Utredningsområdet (blå begränsningslinje) i Stensele socken, 
Lappland. Underlag: vägkartan, kartskala 1:30 000. 
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Utredningsområdet 
Områdesbeskrivning 
Stensele socken ligger i sydöstra delen av Storumans kommun i södra 
delen av Lappland och västra delen av Västerbottens län (bilaga 4). 
Utredningsområdet ligger på ett höglänt utmarksområde ca 15 km VNV 
om tätorten Storuman.   
 Topografin i utredningsområdet är mycket omväxlande. Höjdskillna-
derna är stora. Den högsta höjden, Signalhobben, ligger på 717 m.ö.h. 
medan Vallträsket omedelbart Ö om utredningsområdet finns på ca 555 
m.ö.h. Höjden bestämmer vegetationen, och granskog återfinns på de lägre 
nivåerna medan bergskrönen är beväxta med fjällbjörkar (figur 2). 
 Det lösa jordtäcket i utredningsområdet består av morän eller torv-
mark. Det finns inga sjöar och bara några enstaka bäckar i närheten av de 
planerade vindkraftverken.  
 
 
Markanvändning och historiska kartor 
Utredningsområdet utgör ett utpräglat utmarksområde. Nuvarande mark-
användning är skogsmark. Nätet av skogsbilvägar är väl utbyggt men inga 
vägar leder in i utredningsområdet.  En äldre basväg för skogsbruket löper 
i Ö-V i utredningsområdets nordligaste del, men den är inte redovisad i 
allmänna kartor. Området ligger inom Vapstens sameby och utgör förvin-
terland och vårvinterland.  
 En generalstabskarta över området gavs ut år 1897. Utrednings-
området redovisas som väglöst land utan bebyggelse. Vallträskhobben 
kallades vid den tidpunkten Vallträskberget. På grund av områdets ut-
marksprägel är de äldre lantmäteriförrättningarna mycket få. Avvittring 
skedde år 1887 och avsöndring av flera lägenheter nära utredningsområdet 
genomfördes under början av 1900-talet. Inga av de upprättade kartorna 
över det aktuella utredningsområdet innehåller kulturhistoriskt intressant 
information. 
 
  
Ortnamn och bebyggelse 
Inom utredningsområdet finns idag ingen fast bebyggelse.  
 Ortnamnen i närområdet ger viss vägledning till den historiska 
markanvändningen, som Kåtamyran (boplats), Tvåladumyran (myrslåtter), 
Vallträsk (ren-/mjölkningsvall alt. slåtter), Kvarnbäcken (sågkvarn), 
Stabburbäcken (förrådsbyggnad) o.s.v. Inom utredningsområdet har inga 
ortnamn som kan indikera kulturhistoriska lämningar påträffats.  
 
 
Riksintresseområden för kulturmiljövården 
Närmaste riksintresseområde för kulturmiljövården är järnvägsmiljön i 
Storuman (AC 34) 15 km ÖSÖ om utredningsområdet. 
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Figur 4. Tidigare registrerade kulturhistoriska lämningar i och nära ut-
redningsområdet (FMIS 2007-12-27). Skala 1:30 000. 
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Fasta fornlämningar 
Området förstagångsinventerades på fornlämningar inför utgivningen av 
ekonomiska kartan år 1975 (figur 4). I utredningsområdet registrerades vid 
det tillfället en uppgift om en samisk offerplats (RAÄ 294).  
 Omedelbart utanför utredningsområdet blev tre lämningar regist-
rerade, en uppgift om en helig offersten, en seite (RAÄ 290), ett fångst-
gropssystem (RAÄ 293), samt en uppgift om ”lappviste och sommar-
gravar” (RAÄ 295). Någon revideringsinventering har RAÄ inte gjort i 
området. 
 
Tabell 1. Tidigare registrerade lämningar inom och i anslutning till 
utredningsområdet (uo) (FMIS 2007-12-11). 
 
RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvarisk 

bedömning 
Belägenhet 

Stensele 290:1 Offerplats Uppgift om Inom uo 

Stensele 293:1 Fångstgrop Fast fornlämning Utanför uo 

Stensele 294:1 Offerplats Uppgift om Utanför uo 

Stensele 295:1 Viste Uppgift om Utanför uo 

 
 
 
Lösfynd 
FMIS listar ett stort antal fyndplatser för lösfynd av förhistoriska föremål, 
94 stycken i socknen. En överväldigande majoritet av fynden är gjorda på 
sjöstränderna. Många gjordes i samband med sjöregleringsundersök-
ningarna, och nästan alla är stenåldersföremål. Dessa förvaras i Statens 
historiska museum, i vars databas 103 inventarienummer registrerats i 
Stensele socken. Inga av dessa föremål har tillvaratagits inom utrednings-
området. 
 
 
Tidigare undersökningar 
I Stensele socken har, utöver fornminnesinventering för ekonomiska 
kartan, den mest omfattande antikvariska aktiviteten varit knuten till 
vattenkraftsutbyggnaden. De undersökta kulturhistoriska lämningarna 
ligger nästan utan undantag vid de större vattendragen. Sjutton lämningar 
listas i FMIS som undersökta och borttagna, och ytterligare fyra lämningar 
är delundersökta.  
 I utredningsområdet har inga arkeologiska undersökningar gjorts, 
men Christer Westerdahls samiska bebyggelseinventering för Väster-
bottens museums räkning åren 1978 – 80 omfattade uppgifter i eller nära 
utredningsområdet. Här noterades igen en uppgift om en offerplats (VM 
208/81), men med osäkra lägesuppgifter.   
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Resultat av fältinventeringen 
Inom utredningsområdet 
Inom utredningsområdet har inga kulturhistoriska lämningar påträffats 
under den arkeologiska utredningen, men sedan tidigare finns en uppgift 
om en offerplats registrerad här.   
 
Tabell 2. Resultat av arkeologisk utredning år 2007. Lämningar inom 
utredningsområdet, Rönnliden, Stensele socken, Lappland. 
 

AC-nr RAÄ-nr lämningstyp  
RAÄ 

antikvarisk 
bedömning 

källa 

- 294 offerplats uppg om FMIS 

 
 
RAÄ 294 – Offerplats, uppgift om 
Enligt uppteckningar gjorda dels vid fornminnesinventeringen år 1975 och 
dels vid Västerbottens museums bebyggelseinventering åren 1978 – 1980 
skall det ha funnits en offerplats väster om Vallträsket. I FMIS utpekas 
Signalhobben som plats för offerplatsen. Signalhobben är den högsta 
toppen i närområdet. Här skall offerplatsen ha legat, ”vid stora block”. 
 Med en likartad lägesuppgift, V om Vallträsket, har Christer Wester-
dahl år 1980 noterat en offerplats på sin fältkarta. Här skall ha funnits en 
sten som skall ha varit ”fet” – d.v.s. smord med fett och använd som 
offersten (jfr exempelvis Manker 1957) – ännu i informantens ungdom 
(informant f. 1864).  Eventuellt har uppgiften ett samband med en uppgift 
i FMIS om en kvarlämnad seite (RAÄ 290), även den utan känt läge.  
 Traditionsuppgifter är ofta svåra att följa upp. På den här platsen 
finns tre uppgifter om offerplatser som kan gälla tre olika platser eller som 
skulle kunna vara varianter på berättelser om en och samma offerplats. 
Den rikhaltiga floran av uppgifter om viste, sommargravar och offer-
platser samt ortnamnen med anknytning till samiskt byggnadsskick eller 
renskötsel visar emellertid att man befinner sig i en traditionell, lappländsk 
miljö, som åtminstone under historisk tid nyttjats tämligen intensivt.  
 Vid utredningen påträffades inga säkra spår efter en offerplats på 
Signalhobben. På krönet finns en triangelpunkt (717 m.ö.h.). Nära krönet 
finns en lodrät bergssida med många skrymslen och vrår (bilaga 3, foto 
AC200708AC-0065). Något enstaka flyttblock finns strax nedanför 
toppen (bilaga 3, foto AC200708 AC-0064). Båda dessa senare typer av 
formelement är väl dokumenterade i offerplatssammanhang (Manker 
1957) och skulle kunna utgöra offerplatser, men inga indikatorer på 
offerplats i form av exempelvis spår av ben eller horn iakttogs här. De kan 
vara förmultnade. Det skall nämnas att det idag är ovanligt med ben- och 
hornrester även på välkända offerplatser. Inte heller påträffades någon 
seiteliknande sten. Den kan vara övermossad eller flyttad från platsen. 
M.a.o. kan utredningens resultat varken bekräfta eller vederlägga upp-
giften om en offerplats på Signalhobben.  
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Figur 5. Resultat av arkeologisk utredning etapp 1, år 2007, Rönnliden, 
Stensele socken, Lappland. Skala 1:30 000. 
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Utanför utredningsområdet 
Norr om Vallträsket och utanför utredningsområdet har under denna 
utredning en husgrund registrerats i samma område som sedan tidigare 
uppges rymma ett viste och sommargravar (RAÄ 295). Inga spår av viste 
eller sommargravar iakttogs på angiven plats, som till största delen utgörs 
av starrmyr. Det sannolika läget för RAÄ 295 är i stället på samma plats 
som den nyregistrerade husgrunden AC 01 (jfr bilaga 2) eller i dess 
omedelbara närhet. Här består det lösa jordtäcket av morän i stället för av 
torvmark och platsen erbjuder därför bättre förutsättningar för bosättning 
m.m. Eventuellt finns kontinuitet i bosättning på platsen från ett äldre 
skede med tillfällig användning som vår- och höstboplats och tillfälliga 
gravar i väntan på transport till sockenkyrkan (i Lycksele fram till 1824, 
därefter i Stensele), till ett yngre mera permanent nyttjande och boende i 
ett regelrätt hus (figur 6). Den aktuella fastigheten ligger under Gaskeluokt 
och har framför allt erbjudit myrslåtter. Hässjevirke kan ännu iakttas på 
myren N om Vallträsket (figur 7).  
 Övriga näraliggande kulturhistoriska lämningar är utöver nämnda 
uppgift om viste och sommargravar, en offerplats i form av en uppgift om 
en kvarlämnad seite (RAÄ 290) och ett fångstgropssystem (RAÄ 293) 
som skär skogsbilvägen söder om utredningsområdet (tabell 3, figur 5). 
 
 

 
 
Figur 6. Husgrunden AC 01. Foto AC200708AC-0058.  
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Figur 7. Hässjerester på myren N om Vallträsket påminner om 
myrslåtterns tidigare betydelse. Foto AC200708AC-0057. 
 
 
 
Tabell 3. Resultat av arkeologisk utredning år 2007. Lämningar utanför 
utredningsområdet, Rönnliden, Stensele socken, Lappland. 
 

AC-nr RAÄ-nr lämningstyp  
RAÄ 

antikvarisk 
bedömning 

källa 

01  husgrund, historisk tid ökhl AU1 

- 290 offerplats uppg om FMIS 

- 293 fångstgropssystem R FMIS 

- 295 viste, sommargravar uppg om FMIS 

   R=fast fornlämning, enl. KML, ökhl=övrig kulturhistorisk lämning 
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Kulturmiljöanalys 
Utredningsområdets karaktär 
Området utgörs huvudsakligen av skogklädda bergshöjder med mellan-
liggande myrar. Det präglas i mycket låg grad av nyttjande under 
förhistorisk eller historisk tid. Nuvarande markanvändning omfattar jakt, 
skogsbruk och renskötsel. Såväl nutida bebyggelse som spår av äldre 
bebyggelse saknas i utredningsområdet. Det finns inga fasta fornlämningar 
i utredningsområdet, endast en uppgift om en samisk offerplats som inom 
ramen för denna utredning inte kunnat återfinnas i fält.  
 
 
Kulturvärdesbedömning 
Vid bedömning av påträffade lämningars kulturhistoriska värde (kultur-
värdesbedömning) utgår vi från lagens om kulturminnen m.m. (SFS 
1988:950) skrivningar och från de principer som tillämpas i FMIS (RAÄ 
dnr 320-3874-2002). De viktigaste kriterierna för värdering av fornläm-
ningar och kulturlämningar är dessas preparatsvärde, d.v.s. vetenskapliga 
värde, och upplevelsevärde, d.v.s. det pedagogiskt-sociala värdet. Prepa-
ratsvärdekriteriet är överordnat upplevelsevärdekriteriet.  
 Ytterligare värderingskriterier som vi beaktar är förekomst eller frek-
vens – är lämningen vanlig eller sällsynt? – förekomst av kompletterande 
källor – finns det historiska kartor, skriftliga källor, fotografier eller annat 
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 kulturminnen. 
 Normalt gör vi ingen kulturvärdesbedömning där inga lämningar 
finns att värdera. I det aktuella fallet finns en uppgift om en offerplats 
inom utredningsområdet vilken behöver beaktas särskilt, trots att inga 
fysiska lämningar har kunnat lokaliseras.  
 Det finns inte många offerplatser registrerade, och kunskaps-
underlaget är därför ännu bristfälligt. Det vetenskapliga värdet av under-
sökning är mycket högt, men det överträffas sannolikt av det socio-
pedagogiska värdet av bevarande. Offerplatser fungerar idag ofta som 
samiska nyckelsymboler. Som sådana har de ett högt brukarvärde. 
Bevarandevärdet överträffar värdet av undersökning.  
 
 
Sårbarhetsanalys 
Utredningsområdet saknar byggda kulturmiljöer. Inga fasta fornlämningar 
eller vetenskapligt eller pedagogiskt värdefulla övriga kulturhistoriska 
lämningar har framkommit i samband med denna utredning. Inga 
värdefulla kulturmiljöer har tidigare pekats ut i utredningsområdet. 
Sårbarheten för vindkraftverk i utredningsområdet är låg då kultur-
historiskt intressanta byggnader och lämningar saknas.  
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 Ett område inom utredningsområdet är emellertid problematiskt, 
nämligen Signalhobben som enligt tidigare anteckningar skall rymma en 
samisk offerplats. Offerplatsen har inte kunnat återfinnas med de metoder 
som använts under denna första etapp av en arkeologisk utredning. Trots 
att offerplatsen inte återfunnits och trots att det inte med säkerhet kan 
beläggas att den funnits på Signalhobben vill vi ändå rubricera 
Signalhobben som ett område sårbart för vindkraftsetablering p.g.a 
nämnda traditionsuppgifter. En samisk offerplats skall inte betraktas som 
ett punktobjekt i landskapet, utan omfattar hela landskapsavsnitt, ibland 
avgränsade av landformer eller av bäckar och vattendrag.  
 Närmaste kulturhistoriskt värdefulla miljöer utanför utrednings-
området återfinns på 15 km avstånd i form av riksintresseområdet för 
kulturmiljövården AC 34, järnvägsmiljön i Storuman. Den berörs inte i 
något avseende av vindkraftsetableringen.  
 

 

Åtgärdsförslag 
Denna arkeologiska utredning etapp 1 har inte resulterat i att några 
kulturhistoriska lämningar framkommit inom utredningsområdet. Ett 
delområde inom utredningsområdet kräver fördjupade studier för att even-
tuell fornlämningsstatus skall kunna fastställas. Det handlar om Signal-
hobben med dess uppgift om en samisk offerplats. Med fortsatta antik-
variska åtgärder är det möjligt men inte säkerställt att offerplatsen kan 
återfinnas. Om den kan återfinnas är det vetenskapliga värdet av en 
undersökning högt, men det pedagogiska värdet av bevarande är ännu 
högre. Även om offerplatsen återfinns vill vi avråda från att den tas bort i 
samband med vindkraftsetableringen.  
 Vi föreslår därför att Signalhobben i den fortsatta planeringen 
behandlas som om offerplatsens läge vore känt. Det betyder att Arkeo-
logicentrums åtgärdsförslag i första hand är, att inga vindkraftverk 
placeras på Signalhobben och att inga tillfartsvägar dras över berget (figur 
8). Om Signalhobben inte kan undantas från planeringen föreslår vi en 
utredning etapp 2 i syfte att återfinna fysiska spår efter offerplatsen. En 
andra etapp bör innehålla fördjupad fältinventering, intervjuer och 
markkemisk analys i kombination med utredningsgrävning, vilken torde 
behöva ske för hand p.g.a. topografin på platsen. Det föreslagna utred-
ningsområdet för etapp 2 är 10 hektar stort och specificeras i figur 8. Först 
efter en genomförd andra etapp finns ett tillräckligt underlag för värdering 
av kulturvärde och sårbarhet i förhållande till vindkraftsetableringen, och 
därmed för länsstyrelsens tillståndsprövning. 
 Om Signalhobben undantas från planeringen för vindkraftsparken 
föreslår vi inga ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av den 
planerade vindkraftsparken. 
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Figur 8. Åtgärdsförslag efter arkeologisk utredning etapp 1, Rönnliden, 
Stensele sn, Lappland. Underlag: vägkartan, skala 1:30 000. 
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Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter 
 
Uppdrag 
Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, 
Vallträskhobben, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, 
Västerbottens län 
 
Diarie- och projektnummer   
Länsstyrelsens dnr -  
Beställarens dnr - 
Arkeologicentrums projektnr P2007:08 AC 
 
Beställare 
Triventus AB, Öneslingan 11, 832 51 Frösön 
 
Utförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, 834 21 Brunflo 
Projektpersonal: Kjell Edvinger (PL), Britta Wennstedt Edvinger, Camilla 
Olofsson 
 
Projekttid  
AU 1 fältarbete 2007-09-20 – 2007-09-22 
 
Belägenhet 
Län: Västerbotten 
Landskap: Lappland 
Kommun: Storuman 
Socken: Stensele 
Trakt: Rönnliden 
Ek. kartblad: 23G 4-5 i-j Långsjöbyn 
 
Utredningsområde 
Yta: 520 hektar 
Undantagna ytor: myr- och våtmarker 
 
Kartreferens 
RT90 2,5 gon V, RH00 
 
Inmätning 
Inmätning av punktobjekt har skett med GPS.   
 
Kartering 
Programvara: ArcView 3.2. (ESRI) samt GPStoGIS (Cartesia). 
 
Fynd 
Inga fynd har tillvaratagits. 
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Arkivmaterial 
Inget arkivmaterial har producerats. 
 
Foton 
Digitala fotografier (jfr tabell) är samtliga återgivna i denna rapport och 
förvaras på CDR vid Arkeologicentrum.  
 
 
nr ID bild-

nr 
motiv riktning  

mot 
fotograf datum 

1 AC200708AC 0056 Kåtamyran  NNO Britta Wennstedt E. 2007-08-20 

2 AC200708AC 0057 Hässja N om Vallträsket ONO Britta Wennstedt E 2007-08-21 

3 AC200708AC 0058 Husgrund AC 01 NV Britta Wennstedt E. 2007-08-21 

4 AC200708AC 0059 Grop AC 01 N Britta Wennstedt E. 2007-08-21 

5 AC200708AC 0060 Arbetsområdet från triangel-
punkten på Signalhobben mot 
vindkraftverk 9 

NO Britta Wennstedt E. 2007-08-21 

6 AC200708AC 0064 Flyttblock – möjlig offerplats på 
Signalhobben 

N Britta Wennstedt E. 2007-08-21 

7 AC200708AC 0065 Möjlig offerplats på Signal-
hobben 

NÖ Britta Wennstedt E. 2007-08-21 

8 AC200708AC 0067 Översikt mot arbetsområdet från 
Utsikten i Storuman 

SV Britta Wennstedt E. 2007-08-22 
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Bilaga 2 Beskrivning 
 
 
ID 

 
Lämningstyp 

 
Beskrivning 

 
Antikvarisk 
bedömning 

 
X-koord. Y-koord. 

AC01 husgrund, 
historisk tid 

Husgrund, rektangulär, 9 x 5 m (Ö-V) 
och 0,1 – 0,3 m h, av övermossade 
naturstenar. I S är ett spismursöre, 
rektangulärt, 4 x 2 m (Ö-V) och 0,4 m 
h, av tegel och naturstenar, 0,4 m st. S 
om spismursröset är ett utkast, 2,5 m 
diam och 0,1 – 0,4 m h. I husgrundens 
Ö resp V del är 2 källargropar. Den V 
gropen är rektangulär, 2,5 x 1 m (NNÖ-
SSV) och 0,3 m dj. Den Ö gropen är 
kvadratisk, 1,5 x 1,5 m (NNÖ-SSV) 
och 0,6 m dj. Omedelbart Ö om 
husgrunden är en grop, kvadratisk, 1,5 
x 1,5 m (N-S) och 0,6 m dj. 
 
20 m SV om husgrunden är en f d åker, 
rektangulär, 28 x 15 m (NV-SÖ), 
svåravgränsad mot sjön i SÖ. 
Avgränsas i andra riktningar av diken, 
0,2 – 0,4 m dj, och i NV-SV av 
röjningssten i en låg stengärdesgård, 
1,5 – 2 m br och 0,2 – 0,5 m h. 
 
Orientering: 20 m N om strandkant. 
 
Terräng: Moränknabbe vid sjö. 
Skogsmark (lövskog med inslag av 
gran). 
 
 

övrig kultur- 
historisk 
lämning 

7226520 1546560 
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Bilaga 3 Fotografier 
 
 

 
AC200708AC-0056 
 

 
AC200708AC-0057 
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AC200708AC-0058 
 

 
AC200708AC-0059 
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AC200708AC-0060 
 

 
AC200708AC-0064 
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AC200708AC-0065 
 

 
AC200708AC-0067 
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Bilaga 4 Karta 
 
Översiktskarta. Ekonomiska kartans bladindelning. Skala 1:2 000 000. 
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