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Sammanfattning
Inom ramen för Skog & Historia har inventeringar bedrivits i Lycksele, Nordmaling, Norsjö,
Skellefteå, Sorsele, Storuman och Umeå kommuner. Under detta år har inga arbetslösa anvisats
till projekten utan all inventering har genomförts av arkeologer vid Västerbottens museum samt
en tillfälligt anställd inventerare vid Skogsstyrelsen. Några av de inventerande har i huvudsak
kontrollerat inkomna tips medan andra har ägnat sig åt ren inventering. I fältarbetet har några
inventerare använt FältGIS och andra har använt pappersblanketter och GPS. Under året har
197 lämningar granskats och förberetts för inmatning i FMIS.
Stor vikt har lagts på information då bland annat fyra informationsslingor med tillhörande
broshyrer färdigställts och information kring skogens kulturarv hållits för kommunfullmäktige
i Lycksele och Kommunstyrelsen i Norsjö. En skrift som presenterar ett antal utvalda platser
med lämningar som registrerats inom Skog & Historia har tryckts under året.

Inledning
Bakgrund
I enlighet med miljömålet ”Levande skogar” är ambitionen att fornlämningar inte ska skadas
och att skador på övriga kända och värdefulla kulturlämningar skall vara försumbara vid år 2010.
Många av de fornlämningar och kulturlämningar som ska skyddas, är ännu inte registrerade
eller ens upptäckta. Projektet ”Skog & Historia” startades som en åtgärd för detta och för att
bidra till att det uppställda miljömålet ska kunna uppfyllas.
Sedan 1997 har olika projekt bedrivit i Västerbottens län inom ramen för Skog & Historia, där
Skogsstyrelsen har varit projektägare och övergripande ansvarig för all administration. Inom
de olika projekten har anvisade arbetslösa inventerat forn- och kulturlämningar och sedan
registrerat dessa i en digital kartdatabas, tillgänglig främst för Skogsstyrelsens tjänstemän,
skogsbruket och makägare. Det material som granskats av arkeologer blir även tillgängligt
för allmänheten genom FMIS. Man har även inom projektet anordnat informationsträffar
och exkursioner för allmänheten, markägare och skolor, för att kunskapen om kulturen i
skogen ska nå ut till så många som möjligt. Under åren 2005-2007 skapades ett särskilt
informationsprojekt inom Skog & Historia för att ytterligare insatser skulle göras för att sprida
fullvärdig kunskap och insikt om värdet av det egna kulturarvet. Detta har förhoppningsvis
även ökat intresset och förståelsen för bevarandet av forn- och kulturlämningar.

Skog & Historia 2007
Aktiviteter och avslutande arbete har pågått i fyra olika Skog & Historia projekt under året,
dessa projekt benämns Skogens kulturarv i renbeteslandet, Skogens kulturarv i övre Norrlands
inland - inventering, Skogens kulturarv i övre Norrlands inland - information och Skogens kulturarv
i Västerbottens kustland. De tre förstnämnda projekten är ett samarbete mellan Norrbottensoch Västerbottens län.
Denna rapport berör endast den verksamhet som bedrivits i Västerbottens län. Projektet
Skogens kulturarv i renbeteslandet bygger på delaktighet och på att tips från medlemmar i
samebyar, sameföreningar och andra informanter med samisk bakgrund, ska granskas samt
att nyinventering i traditionella samiska marker ska bedrivas.
Inventerings- och informationsinsatser har bedrivits inom Skogens kulturarv i renbeteslandet,
som är ett ettårigt samarbetsprojekt med Norrbottens län och som avslutats under 2007.
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Inventerings- gransknings- och informationsinsatser har gjorts inom Skogens kulturarv i
övre Norrlands inland, ett samarbetsprojekt med Norrbottens län som påbörjades 2005 och
avslutas under 2007.
Granskningsarbete och informationsinsatser har gjorts inom Skogens kulturarv i Västerbottens
kustland, som även det har avslutas under 2007.
Fram till juni 2007 återfanns antikvarisk och skoglig projektledare för samarbetsprojekten
i Norrbottens län, på Skogsstyrelsen Arvidsjaur. Efter juni 2007 delades uppgifterna
upp och skoglig projektledare fanns på Skogsstyrelsen i Älvsbyn och antikvarisk
projektledare på Norrbottens Museum i Luleå. I Västerbotten var skoglig projektledare på
Skogsstyrelsen i Skellefteå och två antikvariska projektledare vid Västerbottens Museum i
Umeå. Projektsamordnare för projekten i både Västerbottens och Norrbottens län, var på
Skogsstyrelsen i Umeå.
Till skillnad från tidigare år har det på grund av arbetsmarknadspolitiska skäl inte kunnat anvisas
några arbetslösa till projekten. Istället har man anställt arkeologer och en före detta anvisad
inventerare med stor praktisk erfarenhet av inventering. En medlem i Lycksele sameförening,
som dessutom är utbildad arkeolog, har under fyra veckor inventerat på frivillig bas. I och med
detta har det inte funnits behov av någon kommunansvarig på Skogsstyrelsen i respektive
kommun. En av inventerarna har haft sin arbetsplats/utgångspunkt från Skogsstyrelsen i
Skellefteå och övriga arkeologer har varit knutna till Västerbottens Museum i Umeå.

Arbetsinsatser 2007
Information
En av informationsinsatserna inom projekten har varit att upprätta kulturmiljöslingor i fem
kommuner. En kulturmiljöslinga är ett promenadstråk i skogen eller på en annan lämplig
plats, som leder till ett antal kultur- och/eller fornlämningar. Slingorna märks ut så att de är
lätta att följa och intill lämningarna sätts skyltar med informationstexter upp. Arbetet med
kulturmiljöslingor påbörjades under tidigare år och en slinga färdigställdes i Lycksele kommun
2006. Under 2007 färdigställdes de övriga fyra slingorna. De ﬁnns i Torrböle i Nordmalings
kommun, Bäcksjön i Umeå kommun, Krångfors i Skellefteå kommun och Maursele i Norsjö
kommun. Till varje slinga har det tryckts upp mellan sju och tio skyltar i A3 och A2 format.
Dessutom har det trycks en informationsfolder till varje slinga.
En mer omfattande skrift med titeln ”Skog och historia i Västerbottens län” har producerats. I
denna skrift beskrivs Skog & Historia och dessutom redovisas intressanta platser och lämningar
som registrerats inom Skog & Historia sedan dess start 1997.
En hemsida med information om Skog & Historia i Västerbotten och Norrbotten har
färdigställts. Sidan ligger på Skogsstyrelsens hemsida. Adressen är:
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=34630
Informationsträffar har hållits för Lycksele sameförening den 8 maj, för Malå sameby den 23
maj och för Vadtejen Sæmiej Sijte, Tärna sameförening och Ubmeje Tjeälddie den 28 maj i
Tärnaby. I Norsjö informerades kommunstyrelsen om projektet den 5:e juni. I Lycksele har
man informerat om projektet i kommunfullmäktige 23:e april. Där har man även haft en
hel informationsdag om Skog & Historia för politiker och tjänstemän den 28:e maj, samt en
exkursion för dessa den 7:e oktober.
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Inventering
Totalt har sju personer inventerat, kontrollerat tips och kontrollerat registreringar från
tidigare Skog & Historia-inventeringar, inom Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå,
Sorsele och Storumans kommuner. Inventeringar har genomförts i området omkring Ajaur
och omkring Vindelälven mellan Vindelgransele och Vormsele, i Lycksele kommun, och
i området omkring Byske älv intill Myrheden i Skellefteå kommun. Kontroll av tips har
förekommit utspritt i Lycksele kommuns mellersta och södra delar och i Boksjödalen och
vid sjön Ajaure i Storumans kommun. Ett antal lämningar registrerade i tidigare års Skog &
Historia-projekt har kontrollerats av arkeolog i Lycksele, Norsjö och Sorsele kommuner. Den
tid som inventerarna har kunnat lägga ned på inventeringen har varierat mellan allt från 20
dagar till fyra månader.
I samband med registreringen i fält har fyra av inventerarna haft tillgång till GPS och
den fältblankett som tidigare tagits fram i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet. En av inventerarna har haft kunskap om och tillgång till Fält-GIS
och har registrerat lämningarna med hjälp av detta. Digitaliseringen av fältmaterialet och
rapportskrivning kommer att genomföras under vintern.
Två av arkeologerna i projekten har behörighet att registrera lämningar i Riksantikvarieämbetets
rikstäckande databas över fornlämningar FMIS och under 2007 har 198 av ca 629 lämningar
granskats och är färdiga för registrering i FMIS.

Registrerade lämningar
Följande fältaktiviteter har förekommit inom Lycksele, Skellefteå, Storuman, Norsjö och
Sorsele kommun under säsongen: inventering, kontroll av tips från allmänheten och kontroll
av lämningar som inventerats inom ”Skog & Historia” under säsongen 2006.

Jörns socken
I Skellefteå kommun har en inventerare under fyra månader inventerat i områden nära Byske
älv. Inventeraren har ingen arkeologisk utbildning, men har en stor praktisk erfarenhet av
inventering i fält och har utvecklat en stor skicklighet.

Inventerare Roger Lundqvist dokumenterar en fångstgrop i Jörns socken.
Foto Erik Sandén, Västerbottens museum
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Resultat
Inventeringen har i huvudsak berört kartbladen: 23J 9j, 23K 8a-e, 23K 9a-d, 24J 0j och 24K
0a-c. Enstaka registreringar ﬁnns även på andra kartblad. Se karta på sid 14.
Lämningstyp

Fast fornlämning

Övrig kulturhistorisk Summa
lämning

Boplats

1

1

Boplatsgrop

2

2

Dammvall

4

4

Fartygs-/båtlämning

10

10

Fångstanläggning
övrig

4

4

Fångstgrop

70

70

Färdväg

6

Husgrund historisk tid
Härd

38

6
38
76

76

Kemisk industri

89

89

Kolningsanläggning

94

94

Kraftindustri

1

1

Kvarn

1

1

Vägmärke

1

1

Övrigt

2

2

248

399

Summa

149

Kontrollerade lämningar i Jörns socken.

Lycksele socken
Inom Lycksele kommun har tre inventerare i huvudsak inventerat i områden kring Vindelälven
mellan Vindelgransele och Vormsele och kring Ajaur. Kontroll av tips och tidigare inventering
har berört spridda områden inom kommunen.

Resultat
Inventeringen i området närmast Vindelälven mellan Vindelgransele och Vormsele har berört
kartbladen: 23I 0g-h, 23I 1e-g, 23I 2g, 23I 3a, 23I 3e och 23I 4c-d. Inom detta område har
endast enstaka tips från allmänheten kontrollerats. I området omkring Ajaur har inventering
och kontroll av tips som lämnats in på Skogsmuseet i Lycksele, bedrivits. Detta har berört
kartbladen: 22I 7j, 22J 7c, 22J 8a-d och 22J 9b. Inventeraren har även kontrollerat ett tips vardera
på kartblad 22J 8d i Norsjö socken och 22I 9f i Lycksele socken. Kontroll av tips inlämnade på
Skogsmuseet i Lycksele och registrering av enstaka nyfynd i samband med dessa, har berört
kartbladen: 21I 7d, 21I 8i-h, 22H 5h-i, 22H 6h, 22I 2e, 22I 4b, 22I 5h och 22J 8b. Kontroll av
Skog & Historia inventering från år 2006 har gjorts inom Lycksele socken på kartblad: 22I
4h och 22I 5h. Se karta på sid 15.
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Lämningstyp

Fast
fornlämning

Boplats

5

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Utgår

Summa

5

Bro

1

1

Brott/täkt

10

10

Bytomt/gårdstomt

1

1

Dammvall

4

4

Dike/ränna

2

2

Flottningsanläggning

13

1

14

Fyndplats

1

1

Fångstgrop

14

14

Förtöjningsanordning

10

10

Förvaringsanläggning

1

1

Gränsmärke

2

2

Husgrund historisk tid
Härd
Kemisk industri
Kokgrop

40

40
49

5

3

57
20

20

2

2
19

Kvarn

1

1

2

2

1

2

Röjningsröse

2

2

Stenugn

1

1

3

3

Renvall
Ristning, medeltid/
historisk tid

1

Träindustri
Viste

4

4

Övrigt
summa

1

20

Kolningsanläggning

2

2
76

139

Kontrollerade lämningar i Lycksele socken.

Vattenhjul vid Bågaträskheden, Lycksele Socken. Foto, Mikael Jakobsson

6

6

221

Norsjö socken
Kontroll av tips från allmänheten och lämningar inventerade under säsongen 2006 i Skog
& Historia-projekt, har genomförts i Norsjö kommun. De kontrollerade lämningarna är
två fångstgropar som bedömdes vara täktgropar, en fornlämningsliknande lämning som
registrerats som en plats med tradition och en härd som inte kunde återﬁnnas. Ett tips om
ett gränsröse, som kan vara en markering för gränsen för lappskattelandet, ﬁnns redovisat i
resultaten för Lycksele socken (se ovan).

Sorsele socken
En inventerare ägnade en dag åt kontroll av tidigare års registrerade lämningar i Skog &
Historia-projekt i området kring tjärnen Ljusvattnet i Sorsele kommun. Lämningar som inte
kunde återﬁnnas eller som inte ska registreras, redovisas inte här.

Resultat
Kontroll av lämningar registrerade tidigare år i Sorsele kommun, har berört kartbladet 24H
5h. Se karta på sid 16.
Lämningstyp

Fast fornlämning

Övrig kulturhistorisk Summa
lämning

Husgrund historisk tid
Härd

1

1

9

9

Kolningsanläggning

2

2

Naturföremål/bildning
med tradition

1

Summa

9

1
3

13

Kontrollerade lämningar i Sorsele socken.

Stensele och Tärna socknar
I Storumans kommun har en inventerare kontrollerat tips i området omkring Boksjödalen och
sjön Ajaure. De tips som kontrollerats har i huvudsak kommit från en informant närvarande
vid informationsmötet den 28:e maj i Tärna.

Resultat
Arbetsinsatserna i fält i Storumans kommun, har berört kartbladen: 24F 3j, 24F 4i-j, 24F 6h,
24G 2g, 24G 4a, 24G 5a, 24G 5c-d och 24G 6c-d. Se karta på sid 16.
Lämningstyp

Fast
fornlämning

Boplats

2

Kåta

1

Viste

1

Summa

4

Övrig kulturhist. Ej återfunnen
lämning

Summa
2

8

9
1

1

8

Kontrollerade lämningar i Stensele och Tärna socknar.
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Granskning
Två av arkeologerna i projekten har behörighet att registrera lämningar i Riksantikvarieämbetets
rikstäckande databas över fornlämningar FMIS och under 2007 har 198 av ca 629 lämningar
granskats och är färdiga för registrering i FMIS. De ﬂesta lämningar som granskats är
lämningar som registrerats av någon av inventerarna under säsongen. Några lämningar är dock
sådana som registrerats tidigare år eller som framkom vid granskning av andra lämningar.
Inom ramen för projekten har även ett antal lämningar som registrerats tidigare i Skog &
Historia i Sorsele socken granskats av Anette Färjare och Rickard Sohlenius. Se kartbilaga
sidorna 17-22.
Socken

Lämningstyp

Fast
fornlämning

Övrig
Bevakas Summa
kulturhistorisk
lämning

Degerfors

Fångstgrop

13

Degerfors

Kemisk industri

1

1

Degerfors

Kolningsanläggning

3

3

Fredrika

Naturföremål/-bildning
med tradition

Fredrika

Härd

Jörn

Boplatsgrop

1

1

Jörn

Fångstgrop

42

42

Jörn

Hägnad

Jörn

Härd

Jörn

Kemisk industri

3

3

Jörn

Husgrund, historisk tid

2

2

Jörn

Kolningsanläggning

8

8

Jörn

Brott/täkt

1

1

Lycksele

Husgrund, historisk tid

2

2

Lycksele

Boplats

Lycksele

Flottningsanläggning

1

1

Lycksele

Förvarings-anläggning

1

1

Lycksele

Härd

Lycksele

Kemisk industri

2

2

Lycksele

Kolningsanläggning

1

1

Lycksele

Stenugn

1

1

Nordmaling

Hammare/smedja

Skellefteå

Husgrund, historisk tid

Skellefteå

Boplatsgrop

1

1

Skellefteå

Härd

7

7

Skellefteå

Kolningsanläggning

13

5

5
1

1

1

1

45

45

5

5

10

1

11

1

1
1

1

8

1

1

1

1

2

20

Skellefteå

Stensättning

Sorsele

Boplats

18

Sorsele

Fångstgrop

14

14

Umeå

Boplats

1

1

Umeå

Kolningsanläggning
Summa

1

1
167

26

5

198

Granskade lämninga 2007 uppdelade på socken

Kompetensutveckling
Eftersom inventerarna redan från början haft den bakgrund och kunskap som behövs
vid inventering av forn- och kulturlämningar, har behovet för introduktioner och interna
utbildningar inte varit detsamma som tidigare säsonger. Inventerarna har försetts med den
utrustning och det material som har behövts i fält och sedan själva skaffat fram information
(kartor, redan kända lämningar mm) om de områden som varit aktuella vid inventering
och tipsgranskning. Vid behov har inventerare fått handledning i fält, i exempelvis GPSanvändning, men i övrigt har någon regelbunden handledning inte skett.

Exkursion, seminarier
Tre av arkeologerna deltog i en exkursion till Kärringbergets ekopark i Fredrika, Åsele
kommun. Fem av arkeologerna deltog i en exkursion till Ruskträsk i Lycksele kommun
tillsammans med representanter för Lycksele sameförening. Fyra av arkeologerna har deltagit
i en ﬂerdagsexkursion till Finland där bland annat Nord Österbottens Museum i Uleåborg
och Kierikki Stenålderscentrum i Yli-Ii, besöktes.
I syfte att höja kvaliteten på projektet genom att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen hos
de arkeologer som arbetar inom projektet anordnar Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen
några seminarier varje år. Dessa har hållits i Stockholm 29: mars och i Skåne 29-31 augusti.
Tre av projektets arkeologer i Västerbotten hade möjlighet att delta i dessa.
En av arkeologerna har dessutom deltagit i Landskapshistorisk utbildning 2, 17-21 september,
Landskapshistorisk utbildning 3 i Västra Götaland, 8-10 maj, och ett seminarium arrangerat
av ProMidNord projektet 14-16 juni i Saarijärvi i mellersta Finland.

Möten
I Luleå hölls ett möte för projektet Skogens kulturarv i norra Norrlands inland den 31: januari,
där arkeologer, kommunansvariga, projektledare och projektansvarige deltog. Detta blev ett
avslutande möte för de kommunansvariga. Eftersom det i år inte skulle vara anvisade arbetslösa
som inventerade i projekten, fanns det inte något behov för en eller ﬂera kommunansvariga
tjänstemän.
Den 13:e februari hölls ett inledande möte för projektet Skogens kulturarv i renbeteslandet
där arkeologerna i Västerbottens län, projektledare och projektansvarige deltog. I Jokkmokk
hölls ytterligare ett möte med alla berörda parter inom både Norrbotten och Västerbottens län
den 14:e maj och sedan ett säsongsavslutande möte åter i Jokkmokk 11-12 oktober där även
representanter från Länsstyrelsen i vardera länet deltog.
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Exempel på lokaler
Nedan följer en närmare beskrivning enstaka utvalda lämningar och lokaler som registrerats
under säsongen.

Boplatser och Astbestkeramik vid Vindelälven
Inventering har genomförts på Myrheden, en udde som ligger söder om Vormsele i Lycksele
kommun på Vindelälvens västra sida. På denna plats ﬁnns sedan tidigare boplatser och
fångstgropar registrerade och båda dessa fyndkategorier har nu utökats. Fångstgropssystemet
har blivit längre och boplatserna på uddens västra sida har blivit större, dessutom har en
fyndplats för asbestkeramik lagts till. Boplatsmaterialet i övrigt är rikligt med bland annat

Boplats med asbestkeramik. Foto Nina Granholm, Västerbottens museum

skörbrända stenar, kvarts- och kvartsitavslag.

Kolugnar
I samband med en exkursion till möjliga gravar som hade registrerats under tidigare år i
Skog & Historia påträffades tre kolugnar utanför Ramsele i Degerfors socken. Kolugnarna
ligger i grupp på en sandig tallhed och ser idag ut som ruiner efter utbrända små tegelhus
med mycket sot och spår av stark värme på insidorna.
Under andra världskriget ökade framställningen av träkol i Sverige eftersom tidigare import
av stenkol och koks var begränsad och ett stort behov av gengaskol uppstod då gengas blev
ett alternativ till det ﬂytande bränslet. Milkolning var troligen fortfarande det vanligaste sättet
att framställa kol, men antalet kolugnar ökade drastiskt i Västerbottens län från 257 stycken
år 1942 till 490 stycken år 1944. Trots detta är det inte många kolugnar som registrerats i
tidigare inventeringar i Västerbottens län.
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Registrering av en kolugn i Degerfors socken. Foto, Nina Granholm, Västerbottens museum

Flottar i Blanktjärnen
Vid inventeringen i Jörns socken registrerades nio stycken sjunkna ﬂottar i Blanktjärnen ca
400 m söder om Byskeälven vid Blankselet. Tjärnen har mycket klart vatten och när det är
vindstilla syns ﬂottarna mycket tydligt under vattnet. Alla ﬂottarna är konstruerade på samma
sätt av yxhugget rundtimmer som kluvits i ändarna där en slana eller bräda kilats in som håller
ihop ﬂotten. Ännu en liknande ﬂotte registrerades i Blankträsket 1,5 km norr om Byskeälven
strax väster om Blankselet. Storleken på ﬂottarna är svår att exakt avgöra eftersom del ligger
nere i vattnet och de uppmärksammades ganska sent på hösten. En uppskattning av storleken
är att de ﬂesta är ca 3 m långa och ca 1,5 m breda. En ﬂotte har dock uppskattats till en längd
av 5 m och 1, 5 m bred.

Två av de sjunkna ﬂottarna i Blanktjärnen i Jörns Socken. Foto Erik Sandén, Västerbottens museum
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År 2002 registrerades tre ﬂottar i Kroktjärnen i Malå socken. Tjärnen ligger ca 500 m sydväst
om Malån, 15 km nordväst om Malå. Dessa ﬂottar består också yxhuggna stockar med slanor
eller plankor inslagna i de kluvna stockändarna.
Efter fältsäsongen har det även framkommit uppgifter om liknande ﬂottar i Småtjärnarna ca
1 km väster om Stavaträsket i Jörns socken. När vattennivån sänktes på 60-talet syntes 6-7
ﬂottar med liknande konstruktion. Idag kan man inte se något av dessa ﬂottar.
Fornlämningsmiljön runt både Blanktjärnen och Kroktjärnen uppvisar samiska lämningar
i form av härdar på båda platserna. Vid Kroktjärnen ﬁnns även en ristning i ett träd och en
renvall registrerad. Vi har aldrig sett eller hört talas om denna typ av ﬂottar tidigare. Kanske är
typen så enkel att den inte uppmärksammats. Fornlämningsmiljön kring tjärnarna indikerar
ett samiskt utnyttjande. I och med att ﬂottarna ligger vattendränkta i en näringsfattig miljö
kan de troligen bevaras under en lång tid och det är svårt att säga något om åldern men de
bör kunna vara gamla.

En av de sjunkan ﬂottarna i Kroktjärnen i Malå Socken. Foto Benedict Alexander, Västerbottensmuseum
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Utvärdering
Under året har projekten Skogens kulturarv i renbeteslandet, Skogens kulturarv i övre Norrlands
inland och Skogens kulturarv i Västerbottens kustland bedrivits i länet. Eftersom alla dessa projekt
har avslutats under året 2007 har behovet av arbetsinsatser varierat för det avslutande arbetet
inom projekten. Exempelvis har man inom Skogens kulturarv i Västerbottens kustland, det
”äldsta” av de tre projekten, koncentrerat sig på informationsarbetet och viss granskning för
FMIS.
Eftersom det denna säsong inte krävdes särskilt mycket förberedande åtgärder för inventeraren
i form av utbildningar med mera så har en sen start ute i fält inte påverkat resultaten nämnvärt.
Däremot har det varit en markant skillnad i resultaten mellan de inventerare som kontrollerat
tips i förhållande med de inventerare som till störst del ägnat sig åt inventering.
Resultatmässigt är det mer ”lönsamt” att inventera utvalda, lämpliga områden, än att
kontrollera tips från allmänheten. Ofta rör tipsen platser som informatören själv inte besökt
på ett 10-tal år eller platser som en äldre släkting eller bekant pekat ut. I dessa fall är det
inte alltid lätt att på en karta eller genom beskrivning tala om den rätta platsen och ofta får
kontrollanten inventera ett större område än det som pekats ut, för att försäkra sig om att
man inte missat den utpekade lämningen. Tips från allmänheten är också ofta utspridda på
en större geograﬁsk yta, en informatör lämnar ofta tips om saker långt från exempelvis det
egna bostället eller fastigheten mm. Majoriteten av de tips som lämnats in och kontrollerats
inom Skogens kulturarv i renbeteslandet rör oftast härdar, kåtatomter och renvallar. Särskilt
de två sistnämnda kan vara mycket svår att utskilja i terrängen även om man får platsen
korrekt utpekad.

Referenser
Söderström, P.O. 1968: Produktionen av ved och träkol inom degerfors kommun under 1940talet.
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Kartbilaga

Kontrollerade lämningar i Jörns socken
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Kontrollerade lämningar i Lycksele socken
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Kontrollerade lämningar i Sorsele socken

Kontrollerade lämningar i Stensele och Tärna socknar
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Granskade lämningar i Degerfors socken

Granskade lämningar i Fredrika socken
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Granskade lämningar i Jörns socken
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Granskade lämningar i Lycksele socken
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Granskade lämningar i Nordmalings socken

Granskade lämningar i Skellefteå socken
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Granskade lämningar i Sorsele socken
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Granskade lämningar i Umeå Socken
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se

