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Bild på framsida: Sista trafikbåten på Överuman. Trafiken slutade i och med att vägen blev klar 1939. Vbm:s fotoarkiv.

Delsammanställning inför Natur- och kulturvårdsplan
i Storumans kommun
Bakgrund
Storumans kommun har som målsättning att genomföra en kommunal natur- och
kulturvårdsplan. Ett led i denna plan är en delsammanställning för en natur- och kulturvårdsplan
vilken beviljats medel från Länsstyrelsen inom ramen för ”Statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt” (SFS 2003:598). Storumans kommun har gett Västerbottens museum i
uppdrag till att genomföra delsammanställningen.

Syfte/mål
Delsammanställningens inriktning är enligt projektbeskrivningen att lyfta fram fjällmiljön inom
Storumans kommun med fokus på natur- och kulturhistoria /kulturarv, där sydsamisk
nybyggarkultur särskilt skall beaktas och där de unika natur- och kulturkvaliteterna ska visas.
Vidare skall delsammanställningen redovisa ev hotbilder och ev. behov av hänsynsåtgärder/krav.
Redovisningen skall även bidra till att turistverksamheten stärks/underlättas. En viktig
kvalitetssäkring är de regionala miljömålen, speciellt ”Storslagen fjällmiljö”.

Områdesbeskrivning

Naturgeografi
Storumans kommun består av skogsland i öster, den sjörika förfjällsregionen i den mellersta
delen samt fjällregionen i väster. Norr om sjön Storuman är Kyrkberget med sin karaktäristiska
profil. Längst i väster har bl. a. Artfjället ett stort inslag av kalksten som medfört karstbildningar
och grottor, t ex den 2,1 km långa Labyrintgrottan. Dominerande jordart är morän.
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Isälvsavlagringar förekommer främst öster om sjön Storuman samt i Umeälvens övre dalgång. Ca
70% av ytan är skogsmark och 0,8% är jordbruksmark. Resterande yta utgörs av myrmarker och
kalfjäll. (Ur: Norrländsk uppslagsbok/4:170 – 171.)

Reservat och riksintressen för naturvården
I Storumans kommun finns 8 Naturreservat och 17 Natura 2000-områden vilkas storlek varierar
från 0,4 ha till 555 102 ha. De flesta Naturreservaten är även Natura 2000- områden, enda
undantaget är Luspen. De områden som skyddas av Natura 2000 utgör främst fjällmiljöer och
specifika skogsmiljöer samt myrar och enstaka vattendrag. Vissa Natura 2000 områden berör
även andra kommuner, Vindelfjällen (Sorsele kommun), Vardo- Laster och Fjällfjällen
(Vilhelmina kommun) samt Paubäcken (Lycksele kommun).

Reservat och riksintressen för kulturmiljövården
I kommunen har 6 områden utpekats som Riksintresse för kulturmiljövården. Dessa omfattar
jordbruksbebyggelse och nykolonisation (Gunnarns by och Juktåkolonien), järnvägsmiljön i
Storumans samhälle, nybyggen i fjällmiljö (Björkvattensdalen), samisk miljö med heligt berg
(Atoklimpen), samisk kulturmiljö (Brandsfjället – Gausjosjö) samt ett deltaland som nyttjats för
slåtter (Hemavan). I kommunen finns även länets andra Kulturreservat, Atoklimpen.
Kulturreservatet invigdes sommaren 2006 och omfattar en rik samisk kulturmiljö med det heliga
berget Atoklimpen, kvarvarande bebyggelse från Risbäckens viste, en stor mängd härdar och
källargropar, stalotomter, Soejvengelles grav, renvallar och rengärden samt en skolkåta.
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Kulturhistorisk bakgrund
Förhistorisk tid
Stenålder
De tidigaste dateringarna i kommunen kommer från arkeologiska undersökningar nära Norska
gränsen vid sjön Gräsvattnet. Där finns nästan 8 000 år gamla stenåldersboplatser (5 980 – 5 730
f. Kr.). I samband med Umeälvens reglering för vattenkraften genomfördes inventeringar och
arkeologiska undersökningar av förhistoriska lämningar. Bearbetningar av dessa inventeringar
visar att de förhistoriska lämningarna koncentrerar sig till vissa områden. Bland dessa kan
nämnas området runt Juktåns och Umeälvens sammanföde, sjön Storumans utlopp, Överuman
och Gardiken. Vid sjön Tjikkiträsk nära Gunnarn finns två s.k. skärvstensvallar, som är rester
efter stenåldershyddor. När dessa undersöktes hittade man stora mängder av skärvsten, skrapor
av kvarts, stenavfall från redskapstillverkning och trasiga redskap, bl a en avbruten kniv eller dolk
med fågelhuvud. En stor mängd brända ben från älg, men även enstaka ben från säl påträffades.
Bosättningen var en fångstboplats med stor variation i fyndmaterialet och kunde dateras till ca
3 000 f. Kr. I Ankarsund har en depå med tre båtyxor påträffats, dessa dateras till ca 2 000 f. Kr.
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Stenåldersyxa från Ankarsund

Bronsålder
Föremål från bronsåldern (1 800 – 500 f. Kr.) har hittats vid sjön Laisan, där en kruka av
asbestkeramik har daterats till 1 439 f. Kr. Vidare har två gjutformar för bronsblad av täljsten
påträffats vid sjön Storuman och en gjutform för en bronsdolk i Kaskeluogt, vilket tyder på tidig
metallhantering. Flathuggna pilspetsar, vanligen av kvartsit brukar också dateras till bronsålder.
Ett flertal sådana pilspetsar, eller förarbeten har registrerats på boplatser längs kommunens
vattendrag.

Järnålder/medeltid
Föremål från järnåldern har registrerats i Stensele (ett svärd) och i Ankarsund (en sköldbuckla).
Två gravar som daterats till järnålder finns vid Abelvattnet. På gränsen mellan fjällbjörkskogen
och kalfjället har ett flertal stalotomter (rester efter kåtor av en speciell typ) registrerats. Dateringar
av stalotomter visar att de använts under järnålder – medeltid. Under förhistorisk tid levde
samerna i huvudsak av jakt och fiske. Det finns lite olika uppfattningar om när samerna började
med tamrenskötsel, allt från järnålder/ medeltid till 1600-talet. Troligen hade man tidigt enstaka
renar som användes som dragdjur och som lockrenar vid vildrensjakt. Succesivt tämjde vissa
grupper fler renar och övergick mer och mer till renskötsel. Dock har jakt och fångst alltid funnits
som en viktig binäring inom den sydsamiska renskötarkulturen. Under de senaste årens
fornminesinventeringar har en stor mängd samiska lämningar registrerats i skogslandet och i
fjällen. Det rör sig om härdar, förvaringsgropar (källargropar), bengömmor och renvallar.
Dateringar av härdar (eldstäder i kåtan) visar att de använts från 600 e. Kr. och fram till 1900talet.

Historisk tid
Lappmarken - Lappskatteland
Under medeltiden delades samernas områden in i Lappmarker vilka fick namn efter
kustsocknarna. I Västerbotten fanns ursprungligen Ume lappmark och Ångermanna lappmark.
Efter bildandet av Lycksele socken 1673 benämndes området Lycksele lappmark. 1648 fick
ångermannalapparna tillstånd att bilda Åsele lappmark. Troligen går lappskattelanden tillbaka på
det samiska fångstsamhällets släktområden. En åbo på ett lappskatteland hade rätt till renbete,
jakt och fiske. Han hade även rätt att överlåta sitt skatteland på någon annan och brukningsrätten
gick i arv från far till son. Inom skattelandet fanns flera visten mellan vilka man flyttade med
renarna under olika tider av året. Ume lappmark karterades 1671 i samband med en
undersökning av lappmarkens förutsättningar för fast jordbruk.
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Utsnitt ur kartan över Ume Lappmark från 1671

Fjällsamer - Skogssamer
I Sverige fanns ursprungligen två typer av renar, fjällrenar och skogsrenar. När människorna
började tämja renarna utvecklades följaktligen två typer av renskötsel: fjällrenskötsel och
skogsrenskötsel. Detta har påverkat samernas liv så att det går att urskilja två varianter av samisk
kultur; skogsamisk och fjällsamisk. Skillnaden består i att de samer som inte flyttar med sina
renar upp till fjällen under sommaren kallar skogssamer. Fjällsamernas levnadssätt är anpassat
till fjällrenarnas betesbehov där de långa flyttningarna mellan fjäll och skogsland är
kännetecknande. För skogssamernas renar är det däremot helt naturligt att stanna kvar nere i
skogslandet.

Sydsamer – Nordsamer
Denna uppdelning har sin bakgrund i språkliga skillnader men även kulturella. Förenklat kan de
kulturella skillnaderna beskrivas så att den nordsamiska kulturen är präglad av
naturförutsättningarna i de områden som ansluter till den arktiska regionen med trädlösa
fjällområden samt havskusterna i norr. Den sydsamiska kulturen har sina rötter inom
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barrskogsområdet och de sydliga fjällen med mera varierade försörjningsmöjligheter. Renarna
vallades intensivt och samlades på renvallen för mjölkning varje dag sommar och höst.
Västerbotten tillhör det sydsamiska området som sträcker sig ända ner till Idre i Sverige och
Hedmark i Norge. Nordsamerna hade i alla tider flyttat till Norge under sommaren för att utnyttja
renbetet där. I början av 1900-talet inskränktes denna möjlighet vilket ledde till tvångsförflyttning
av nordsamer från bl a Karesuando till Västerbotten. Nordsamerna bedrev en renskötsel där
renarna fick ströva mera fritt under sommarhalvåret, s.k. extensiv renskötsel. Denna
renskötselform påverkade på sikt även sydsamernas intensiva renskötsel.
.

Nordsamer kommer till Umbyn. Vbm:s fotoarkiv.

Kolonisation
Efter ett flertal försök att locka nybyggare till Lappmarken sker en förändring i och med 1749 års
lappmarksreglemente. Där regleras nybyggarnas rätt till jakt och fiske i förhållande till samernas
hävdvunna rätt och stor vikt läggs vid odling och kreatursskötsel. Som nybyggare slapp man
skrivas ut som knekt och man erhöll även skattefrihet på mellan 15 – 30 år.
De äldsta byarna i Storumans kommun är Bastuträsk (Gunnarn) 1744, Åskilje 1755, Luspen och
Pauträsk 1764, Barsele 1771, Stensele 1777 samt Grundfors och Skarvsjö 1789. Under första
hälften av 1800-talet har ägodelning och upptagande av ytterligare nybyggen, i anslutning till de
äldre, medfört att bybildningar skett. Vid den resa 1832 som J W Zetterstedt genomförde genom
Stensele socken fanns 16 byar med 49 hemmansägare och 40 ej skattlagda nybyggen. Socknen
hade, enligt Zetterstedt, 766 innevånare varav 107 samer i samebyarna Vapsten och Umbyn.
Enligt andra beräkningar bör antalet samer ha varit närmare 600.
Under 1800-talet blev samiska nybyggen allt vanligare då de gödslade renvallarna var lämpliga
som ängar och för uppodling, främst av korn. Många skogssamer insynade nybyggen på sina
lappskatteland och övergick till bofasthet. Även i fjälldalarna övergick samer till jordbruk genom
att insyna nybyggen. Björkvattsdalen är ett exempel på en jordbruksbygd med ett stort samiskt
inslag där den legendariske Kristoffer Sjulsson hade sin stuga.
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Samiskt nybygge i Joesjö. Vbm:s fotoarkiv

I sammanhanget bör även nämnas Abraham Persson som var en ovanligt flitig kolonisatör, han
tog upp elva nybyggen; Ankarsund 1815, Vallnäs 1819, Björkkulla 1821, Slussfors, Rönnbäck och
Ängesdal 1824, Joeström 1833, Fjällsjö 1834, Klippen 1841, Vilasund och Umfors 1844.
Gränsdragningen mellan byarnas skog och kronans skogar, den sk avvittringen, pågick under
perioden 1870 – 1920. I samband med avvittringen fastställdes även en odlingsgräns 1890, inga
nybyggen skulle få anläggas ovan denna gräns utan marken skulle vara reserverad för
rennäringen.
Mellan åren 1890 – 1910 genomfördes den skogsavverkning som kallas ”miljondrivningen”.
Namnet kom av den miljon träd som Gideå och Husum AB hade åtagit sig att leverera till
England. Under åren 1897 – 1906 lär 1 219 000 träd ha avverkats runt Gunnarn i området mellan
Umeälven och Juktån och upp till Gunnarsjön.

Bilder från Miljondrivningen 1905 i Gunnarn. Vbm:s fotoarkiv

Allt det avverkade timret skulle transporteras ned till sågarna vid kusten. 1883 bildades Umans
flottningsbolag och Umeälven, från Storuman till kusten, pålystes 1888 som allmän flottled.
Skogsägare längs hela Umeälvens sträckning bildade Umeå flottningsförening 1889. Den sk
bäckflottningen har varit omfattande i hela Storumans kommun och antalet flottleder var som
störst på 1950-talet. Från 1960-talet började flottningen gradvis att minska för att helt upphöra
1980, då Umeälven avlystes som flottningsled.
Efter avvittringen började en kolonisation av kronoparkerna, 1904 började skogstorp, kronotorp
och odlingslägenheter att upplåtas på kronans mark. Olagliga bosättningar som de i den s.k.
Juktåkolonin legaliserades. Från 1918 uppläts kronotorp på Rönnlidens kronopark vilket följdes av
kronotorp även på Jovans och Gunnarns kronopark. År 1950 fanns 102 kronotorp, kolonat och
odlinglägenheter inom Stensele västra och östra revir. De flesta är nedlagda eller sålda till
arrendatorer eller har gått på anbud och används i dag i huvudsak som sommarbostäder.
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Möjligheten att få egnahemslån till en jordbruksfastighet innebar en lindring i den arbetslöshet
som drabbade skogsarbetarna sommar och höst. Under perioden 1920 – 1945 beviljades 82
egnahemslån för jordbruksfastigheter och 27 lån enbart för bostadsfastigheter inom dåvarande
Stensele kommun.

Kronotorpet Karlsborg. Vbm:s fotoarkiv

Kronotorpet Gustafsberg år 1913. Vbm:s fotoarkiv

År 1917 påbörjades stakningen av Inlandsbanan genom kommunen. I Stensele ville byborna inte
göra sig av med god åkermark vilket medförde att linjen drogs genom Luspens by i stället. År
1923 var delen Vilhelmina – Storuman färdig och 1923 var delen Storuman – Blattnicksele klar.
År 1930 knöts Inlandsbanan samman med Norra stambanan via Lycksele och Hällnäs.
Järnvägsstationen i Luspen fick namnet Storuman vilket kom att bli namnet på det samhälle som
växte upp runt järnvägen.

Rallare bygger Inlandsbanan 1925-26. Vbm:s fotoarkiv

Stensele var tidigare centrum för socknen eftersom det redan 1824 fanns både kyrka och präst.
Här fattades även alla politiska beslut i kommunala ärenden. 1937 bildades Storumans
municipalsamhälle och året efter bildade även Stensele municip. Municipens uppgift var att
planera tätorternas tillväxt, upprätta stadsplaner och byggnads- och hälsovårdsstadgor. I mitten av
1960-talet upplöstes municipen och 1970 genomfördes kommunsammanslagning av Stensele
och Tärna kommuner till Storumans kommun.
Kommunens utveckling har påverkats kraftigt av den vattenkraftsutbyggnad av Umeälven som
genomfördes under åren 1954 – 1964. Kraftverket i Umluspen var färdigt 1957 och följdes av
Grundfors 1958 och Stensele 1960. Under utbyggnadsepoken investerade Vattenfall 400
miljoner kronor och sysselsatte som mest 1 100 personer, vilket under 1950-talet medförde en
befolkningsökning på ca 2 000 personer till 9 057 invånare. I dag har Storumans kommun ca 7
000 invånare.
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Tidigare kulturhistorisk dokumentation i kommunen
Gustaf Hallström
Under 1900-talets första hälft genomförde arkeologen Gustaf Hallström resor och
undersökningar i Lappland. Han besökte platsen för Vila Kapell vid Överuman och undersökte
delvis några av gravarna där. Han besökte även ett röse och en stensättning vid Abelvattnet.

Ernst Mankers lappmarksinventeringar
Ernst Manker genomförde undersökningar för Nordiska museets räkning vilket resulterade i tre
bokverk, 1957, 1960 och 1961 över gravar, offerplatser, stalotomter och fångstgropar i Norrland.
Han redogör även för de arkeologiska undersökningar av två gravar som genomförts vid Västra
Abelvattssundet. Mankers s.k. lappmarksinventeringar byggde huvudsakligen på intervjuer och
litteraturstudier. Under 1970-talet fick Mankers arbeten en uppföljning genom de inventeringar
och intensivundersökningar som Rolf Kjellström vid Nordiska museet utförde i Västerbotten.
Dessa syftade till att ge en så total bild som möjligt av kulturlämningar och fornlämningar inom
mindre områden. Mankers uppgifter har även till viss del kontrollerats vid senare tiders
fornminnesinventeringar.

Fornminnesinventering
I början av 1960-talet genomfördes fornminnesinventeringar i samband med sjöregleringarna för
vattenkraftsutbyggnaderna. Ett fåtal av de fornlämningar som då registrerades undersöktes
arkeologiskt.

Karta från inventering för Rusfors kraftstation 1958
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År 1970 genomförde Riksantikvarieämbetet sporadiska insatser i fjällområdet inför
kartläggningen för den topografiska kartan.
Under 1990-talet har sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte bedrivit inventeringar inom det s.k.
Vapstensprojektet, där intervjuer legat till grund för den stora mängd lämningar som registrerats.
Mellan år 1996 och 2001 bedrev Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Västerbottens museum
och Länsstyrelsen Västerbotten, fornminnesinventering i fjällen. Inför planeringen av fältarbetet
deltog även representanter från Àjtte, Skogsmuseet och Vapstensprojektet. Under åren 1996 –
2000 berördes delar av Storumans kommun, främst Tärna socken.Denna inventering resulterade
i att mer än 1 000 nya lämningar registrerades. Huvudparten av dessa utgörs av lämningar efter
den äldre, intensiva renskötseln.
Från år 2005 finns Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister FMIS
(FornMinnesInformationsSystem) tillgängligt på Internet. De kulturmiljövårdande
institutionerna har även möjlighet att göra uttag för respektive län ur detta register. Till denna
delsammanställning har alla forn- och kulturlämningar i Storumans kommun uttagits ur detta
register.

Vapstensprojektet / Vaapsten Jeanoe-Bealan Saemieh
Sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte bedrev under åren 1992 – 1995 fältarbete i området runt
den numera reglerade sjön Abelvattnet i Tärna socken. Målsättningen med projektet var att samer
i området skulle lära känna sin historia. Området som inventerades begräsades av Tängvattsdalen
i norr, Umeälvens dalgång i nordöst, Gardfjällsmassivet i öst, riksgränsen mot Norge i väst och
Vapstälvens dalgång i söder. Projektets syfte var att dokumentera forn- och kulturlämningar,
muntlig tradition samt samiska ortnamn inom området. Delar av inventeringsresultatet har
behandlats 1996 i en CD-uppsats i arkeologi av Andreas Stångberg.
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Akeologiska undersökningar
Boplatser
I samband med sjöregleringarna genomfördes även arkeologiska undersökningar av ett mindre
antal lämningar. I Storumans kommun undersöktes ett 30-tal lokaler och de flesta är lämningar
efter fångstkulturens människor. Fynden utgörs av skärvsten, skrapor, förarbeten och pilspetsar.
Vid dessa undersökningar påträffades även ett antal härdar varav vissa kan vara samiska. Tyvärr så
genomfördes det inte regelbundna 14C- dateringar vid denna tid eftersom metoden var ganska ny
och det är svårt att avgöra ålder på en härd enbart efter utseende.

Gravar
Under 1950 – 60-talet undersöktes fyra gravar vid Abelvattnet. Gravarna var sedan länge kända av
samerna i Vapstens sameby och beskrivna av Gustaf Hallström 1924. De fyra gravarna var av
skilda karaktärer, 2 klippgravar, 1 röse och 1 stensättning. I röset påträffades brända ben, kol och
en oval eldslagningssten och dateras till 400 – 600 e. Kr. I stensättningen, som dateras till 400 –
700 e. Kr., påträffades brända ben och kol samt en holkyxa av järn. I de två klippgravarna
påträffades obrända skellettdelar från 4 individer, två kvinnor och två män. Där fanns även ett
flertal föremål bl. a. 1 järnyxa, 5 eldstål, 2 knivar, 4 mässingringar samt benföremål. Gravarna
dateras till 900 – 1600 e. Kr. I artikeln från 1969, tolkas de två klippgravarna som samiska och de
övriga som ”icke samiska”.
År 2001 undersöktes den s.k. Soejvengelles grav i samband med en kommande återbegravning.
Graven undersöktes av Ernst Manker på 1950-talet och i samband med detta fördes vissa
skelettdelar till Nordiska museet för analys. Vadtejen Saemiej Sijte (Vapstens sameförening) har
arbetat för att dessa skulle återföras till graven. Före återbegravningen genomförde Västerbottens
museum i samarbete med Vadtejen Saemiej Sijte en arkeologisk undersökning av graven. Vid
undersökningen påträffades en yxa, ett knivblad , 13 mynt samt ett flertal ben och tänder. En 14C
datering av skelettresterna resulterade i 1400-talets mitt.

Soejvengelle återbegravd.

Graven rekonstruerad efter återbegravningen.
Foto: Jans Heinerud, Vbm

Björngravar
Två björngravar har undersökts i Storuman kommun, båda ligger i anslutning till sjön Storuman.
Den ena björngraven ligger på ön Gällholmen, nedanför Kyrkberget och den andra vid Sörviken i
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Storumans södra ände. Björngraven från Gällholmen undersöktes på 1970-talet och är sannolikt
från 1700-talet. Graven är utställd på Västerbottens museum.

Fornvård
I länet har viss fornvård bedrivits från 1960-talet, då främst som statligt beredskapearbete. I
Västerbottens län upphörde beredskapsmedeln till fornvård 1985 och den fornvård som utfördes
under 1980 – 90-talen har växt fram successivt. I dagens Fornvårdsprogram för Västerbottens län
från 1999 bygger urvalet på representativitet och en mera rättvis geografisk fördelning samt en
breddning av innehållet med t ex lämningar från den samiska kulturen. Eftersom statens medel
inte räcker till kontinuerlig vård och tillsyn på alla de platser som ingår i programmet är det en
fördel om t ex kommuner eller föreningar kan delta i arbetet.
I Storumans kommun ingår följande objekt i länets fornvårdsprogram:
Stalotomter och källargropar på Brandsfjället
Slipstenar i Hemavan
Fångstgropar, stenåldersboplats och flottningsränna i Laisbäck
Fångstgropar vid Solberg
Boplatsvallar vid Stor-Tjikkiträsket
Stalotomter i Tängvattendalen
Kyrkogrund och ödekyrkogårdar i Tärnaby

Bebyggelseinventeringar
Den första bebyggelseinventeringen i Storumans kommun genomfördes 1957 och efterföljdes av
ytterligare en bebyggelseinventering 1973. Dessa båda var översiktliga och byggde på
erfarenhetsmässig kunskap om intressant bebyggelse inom området.

Bebyggelseinventering 1978-80 ovan odlingsgränsen
Mellan åren 1978 – 1980 genomfördes en bebyggelseinventering av området väster om
odlingsgränsen i Västerbottens län. Den bestod i två delar, dels en konventionell
bebyggelseinventering där byggnaderna beskrevs, ritades samt fotograferades och registrerades på
blanketter. Dels en intervjudel där bebyggelsen i fjällmiljö, efter tips, prickades in på kartor.
Huvudparten av bebyggelsen i fjällmiljö utgörs av samiska visteplatser och renvallar. Även
uppgifter om gravar och offerplatser prickades in på kartor. Tyvärr har denna inventering ej
publicerats. Den del som berör Storumans kommun har digitaliserats från fjällkartan i samband
med detta arbete och finns nu i digital form.

Skifferladugård i Mjölkbäcken. Vbm:s fotoarkiv
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År 1988 genomfördes en begränsad bebyggelseinventering inom ”Fjällprojektet”. Inom
Storumans kommun berördes ett fåtal byggnader, främst kyrkliga, av denna inventering.

Bebyggelseinventering 1989 i Stensele socken
År 1989 genomförde Västerbottens museum en bebyggelseinventering på uppdrag av Storumans
kommun. Denna inventering berörde området öster om Forsmark och omfattade gamla Stensele
socken. Bebyggelsemiljöerna ordnades i områden, i huvudsak efter byns namn. De utvärderade
miljöerna i denna inventering skulle ligga till grund för en detaljinventering av miljöer och
enstaka objekt. Detaljinventeringen är ännu ej genomförd.
De områden som utvärderats i inventeringen 1989 har digitaliserats i samband med föreliggande
arbete och finns nu i digital form.

Parstuga i Åskilje, fotograferad på 1920-talet. Vbm:s fotoarkiv

Inför arbetet med en områdes- och utvecklingsplan för Gunnarns samhälle har en inventering av
kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom riksintresseområdet genomförts av Västerbottens
museum 2004.
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Byggnadsvård
I skriften ”Statsbidrag till kulturmiljövård i Västerbottens län 1981 – 2001” framgår vilka objekt i
länet som erhållit bidrag till byggnadsvård. Många av de objekt som utpekats i de olika
bebyggelseinventeringarna har senare varit föremål för byggnadsvård. Byggnader inom
Riksintresseområden har prioriterats vilket medfört att ett flertal byggnader i Gunnarns by har
renoverats. I vissa fall sammanfaller riksintressemiljöer med byggnadsminnen, detta gäller för
stationsmiljön i Storuman där stationshuset, godsmagasin och hotellet är byggnadsminnen.
Samiska byggnader har varit ett prioriterat område från 1970-talet och vårdplaner har utarbetats
för de mest hotade objekten. Under åren 1998 – 2001 har ett särskilt bidrag för det samiska
kulturarvet kommit från Riksantikvarieämbetet. I Björkvattsdalen har lador och
ekonomibyggnader samt en fäbodstuga har renoverats. Även bebyggelsen vid Atoklimpen och
Gausjosjö har renoverats och vid det gamla Vilavistet har även en rekonstruktion av
torkställningar genomförts. Vid renvaktarvistet på Väretsfjället har en kåta och bod renoverats.
Kåtor och bodar vid Samegården i Tärna och en kyrkstuga vid Vojtjajaure kapell har även rustats
upp. En kåta i skogslandet vid Grotjaur norr om Långvattnet har rustats upp.
Bidrag till byggnadsvård har även gått till nybyggen, bland dessa kan nämnas Giebna (Sara
Doroteas stuga) vid Virisen, Magasjöstugan, Gränsjö och Övre Björknäs. En specialsatsning har
även gjorts på bevarande av fäbodar och Isak Larsson-fäboden vid Yttre Verkansjön samt Jan-Lars
fäboden och fäboden Friden vid Skarvsjöby har rustats upp.

Kulturlandskap
Värdefullt odlingslandskap
I samband med miljömålsarbetet för ett rikt och varierat odlingslandskap genomfördes en
sammanställning i början av 1990-talet över länets värdefulla och bevaransvärda odlingslandskap.
Sammanställningen resulterade i publikationen ”Det värdefulla odlingslandskapet. Program för
bevarande av natur- och kulturmiljövärden”, som kan användas som underlag för ersättning för
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landskapsvård i odlingslandskapet, anslag för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA)
samt anslag för vård av kulturlandskap (KOLA) eller för annan fysisk planering.

Jordbrukets framväxt
Här presenteras en historik över jordbruket i länet med karaktäriseringar för de olika
jordbruksområden och former som förekommer i länet. Basen i jordbruket har varit
boskapsskötsel med mindre inslag av sädesodling. Den jordbruksform som präglade inlandet var
ängsbruket med slåtter av naturängar vid vattendrag s.k. raningar men även av myrslåtter. För att
öka avkastningen anlades diverse bevattningskonstruktioner såsom dammängar,
översilningsängar och sjöbottenängar. Sjöbottenängarna tillkom genom de sjösänkningsföretag
som var vanliga i länet. Även utdikning av myrar bidrog till ökad areal för slåtter. Gemensamt för
större delen av länet är det småskaliga jordbruket där diverse binäringar spelat en stor roll för
försörjningen.
Förutom de jordbruk som bedrevs av bönder som ägde sin egen mark (hemmansägare) så fanns
ett flertal andra brukningsformer:
Skogstorp. Arrendelägenhet på avvittrad kronomark ovan odlingsgränsen med en arrendetid på 20 år med möjlighet
till 50 års förlängning. Arrendatorn var förpliktigad att bebygga och uppodla lägenheten samt utöva tillsyn och skötsel
på en del av kronoparken.

Kronotorp. Arrendelägenhet på avvittrad kronomark nedanför odlingsgränsen med en arrendetid på 50 år.
Kolonat. Statsunderstödda arrendeupplåtelser på kronoparker med mellan 8 – 17 ha odlingsmark. Kolonisterna gavs
odlings- och byggnadsbidrag, fritt byggnadsvirke, vedbrand och reglerad betesrätt.

Fjällägenhet. Arrendelägenhet på oavvittrad mark ovan odlingsgränsen med en arrendetid på 50 år.
Odlingslägenhet. Arrendelägenhet på kronomark med en arrendetid på 50 år, upplåten till ”mindre bemedlad person
av god vandel”.

Inhysningslägenhet. Olagligt anlagt frälsetorp ovan odlingsgränsen. Vissa av dessa som inte ansågs vara till hinder
för rennäringen legaliserades år 1909 och omvandlades år 1915 till fjällägenheter.

Jordbrukslägenhet. Arrendelägenhet åt en f d renskötande same inom renskötselområdet med en arrendetid på 50 år
(plus 50 år till), där den huvudsakliga utkomsten skulle utgöras av jordbruk.

Odlingslandskapets beståndsdelar
Vid karaktäriseringen av odlingslandskapet har ett flertal element definierats:
Naturslåttermarker
Naturängar, raningar, slåttermyrar, översilningsängar och dammängar har gett upphov
till hävdberoende växt- och djursamhällen med stor artrikedom. De speglar jordbrukets
inriktning på boskapsskötsel och människans förmåga att anpassa sig till och samtidigt
dra nytta av naturen. Naturslåttermarkerna är mycket värdefulla, eftersom de berättar
om en hävdforn som förr var avgörande för stora delar av länets jordbruk.

Naturbetesmarker
Hagmarker med långvarig beteshävd har gett en hävdgynnad, bevarandevärd och ofta
artrik växt- och djurvärd med höga bevarandevärden. En annan för länet viktig
betesform är skogsbetet, som numera endast återfinns i fjälltrakterna.
Naturbetesmarkerna är värdefulla inslag i odlingslandskapet, eftersom de berättar om
olika slags markbrukande samtidigt som de ger ett variationsrikt landskap. Ibland
kunde fäbodar uppföras på byarnas utmarker där djuren fick beta. I Västerbottens län
har fäboddriften i stort sett upphört.
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Förr gick de flesta korna på bete i skogen. Vbm:s fotoarkiv

Kulturbetesmarker
Marker som odlas eller som tidigare odlats och som nu betas har blivit allt vanligare.
Den ökande andelen kulturbetesmark och krav på betesgång har betydelse för ett
levande kulturlandskap. De kulturbetesmarker som inte konstgödslas eller plöjs
kommer successivt att få allt mer av naturbetesmarkernas kvaliteter beträffande växtoch djurliv.

Åkermarker
Odlingsmark med i huvudsak vall- och spannmålsodling. Den brukade marken har stor
betydelse för kulturlandskapet som helhet. Åkermarkerna kan berätta om så olika saker
som ett långvarigt, kontinuerligt utnyttjande vilket lett till ett rationellt odlingslandskap,
eller om ett småbrutet kulturlandskap som talar om de begränsade
naturförutsättningarna. I åkrarnas former kan man ibland utläsa tidigare
brukningsformer. Genom studier av äldre kartmaterial kan man finna åkerformer som
bevarats från tiden före eller som ett resultat av laga skiftet.

August Olofssons gård i Klippen 1940 med hässjor. Vbm:s fotoarkiv

Kantzoner
Mindre ytor som utgör gränser mellan olika markslag, och som hävdas genom slåtter,
röjning eller bete är mycket värdefulla. De utgör viktiga livsmiljöer för växter och djur.
Dessa småmiljöer fungerar som fristad åt växtarter som kan ha funnits där i
århundraden. Åker- och dikesrenar, bäckraviner, sjökanter, backar, skogsbryn,
åkerholmar och gräsytor kring byggnader är exempel på viktiga kantzoner eller
gränspartier. Många av dessa element kan också visa på äldre tiders markutnyttjande
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och på ett kontinuerligt brukande av odlingslandskapet. Dessutom bidrar de till en
varierad landskapsbild.

Bebyggelse
Byggnadsbeståndet i en by eller bygd visar på en rad företeelser. Det kan berätta om
områdets kontinuitet som jordbruksbygd, om äldre tiders byggnadstradition, om
estetiska ideal i olika tider och om ett områdes ekonomiska och sociala förhållanden.
Bebyggelsen fungerar som en spegel till odlingslandskapet. Bebyggelsens
sammansättning berättar om hur jordbruket bedrevs. Äldre ekonomibyggnader – lador,
logar, bodar, sommarladugårdar – berättar om jordbruket under självhushållningens
tid. Ett modernt, storskaligt jordbruk med öppna odlingsytor kräver större och fler
byggnader än mindre jordbruksföretag. En utpräglad jordbruksbygd har ett annat
byggnadsbestånd än ett typiskt småbruksområde. Därigenom är bebyggelsen
representativ för ett natur- och kulturgeografiskt område.

Vägar
I odlingslandskapet bildar de gamla kommunikationslederna – brukningsvägar, stigar
osv – viktiga inslag. Dels ger de en varierad landskapsbild, dels är de betydelsefulla
dokument över människors organisering och kontakter med omgivningen. Vägrenar är
också viktiga biotoper för växter och djur.

Gränser
Om vägar är dokument över människornas behov av att komma åt vad man behöver i
form av foder osv, så är gränserna i stället dokument över människornas behov av att
skydda det som anses värdefullt. Förr skyddade man den värdefulla åkern från djuren
som fritt fick beta på utägorna. Numera hägnar man i stället för att stänga in de
vallbetande djuren och för att markera ägogränser. Gärdsgårdar, stenmurar osv. är
därför viktiga inslag i odlingslandskapet.

Diken
Diken i odlingslandskapet, sjösänkningar, myrodlingar eller översilningssystem kan
vara resultat av förbättringar av åkermarken. Andra lämningar från det intensiva
ängsbruket är dammar av olika slag. Dikeskanterna är viktiga biotoper för växter och
djur, och själva dikena är synliga spår efter människans försök att odla jorden. I de
större odlingslandskapen har täckdikningar drastiskt minskat de förr så vanliga dikena.

Kulturlämningar
I odlingslandskapet finns spår och lämningar som direkt eller indirekt är ett resultat av
jordbruksnäringen. Hässjor berättar tillsammans med lador om äldre tiders slåtter.
Storhässjor förmedlar tillsammans med trösklogar kunskap om kornodlingens
utbredning. Odlingsrösen och gamla husgrunder fungerar som dokument vilka ger
landskapet en historisk dimension. Dessa och andra kulturlämningar bildar ibland
impediment i eller i anslutning till åkrarna och slåttermarkerna. Detsamma gäller
lämningar som visar på binäringarnas betydelse, exempelvis tjärdalar, kolbottnar samt
lämningar efter tegel- och kalkugnar eller bränningsplatser för pottasketillverkning.
Alla dessa spår är viktiga för förståelsen av den sammansatta ekonomi som präglat
stora delar av länet.

Fornlämningar
Fornlämningar eller fynd är en ganska vanlig företeelse i eller i anslutning till
odlingslandskapet. Dessa spår berättar om forntidens människor och den tidens
näringar. Hittills har relativt få fornlämningar som direkt härrör från forntida brukande
hittats, men forskningen kommer med tiden att bättre kartlägga Västerbottens tidiga
odlingshistoria. Även om fornlämningar inte direkt är knutna till en agrarhistoria ger
de odlingslandskapet en extra dimension eftersom de berättar om olika slags
resursutnyttjande i olika tider.
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I Storumans kommun har ett flertal områden med värdefulla odlingslandskap identifierats där de
till ytan mindre ligger i kommunens sydöstra del och de till ytan största ligger ovan
odlingsgränsen.
01. Gunnarns by och Juktåkolonin
02. Jan-Larsbodarna (Skarvsjö)
03. Luspholmens by med hagmark
04. Långsjöby (Långvattnet)
05. Pauträsks by och Friheten
06. Åskiljeby.
07. Byar ovan odlingsgränsen
07a. Björkvattendalens byar
07a-1. Björkås, hackslåtteräng
07b. Boksjön – Oltokjaureområdet
07b-1. Oltokholmen, raning och bete
07b-2. N. Fjällnäs, hage och hackslått
07c. Jovattendalens byar
07c-1. Joeström, hagmark
07c-2. Västansjö, hagmark
07d. Tängvattensdalens byar
07d-1. Rönäs, hagar, raning mm.
07e. Umeälvens byar
07e-1 Hemavandeltat, raning mm
07e-2 Laisholm, äng och skogsbete
07f. Övriga byar ovan odlingsgränsen.

Ängs- och betesmarker
Under perioden 2002 – 2003 inventerades ängs- och betesmarker i Västerbottens län av
Länsstyrelsen Västerbottens län. Denna inventering skall bl a fungera som ett underlag för
uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. En liknande
inventering under namnet ”Ängs- och hagmarksinventering” genomfördes 1988-91. Ett av
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huvudmotiven till denna inventering var de biologiska aspekterna. I dessa marker finns några av
de mest artrika växt- och djursamhällena i vår natur. De artrika fodermarkerna är även värdefulla
kulturhistoriska dokument som kan berätta för oss om hur landskapet har sett ut och förändrats.

Rönäs augusti 1955. Vbm:s fotoarkiv

Vid inventeringen registrerades bl a markslag (äng, bete, skogsbete, fäbodbete), areal, naturtyp,
kulturvärden, vegetation och flora, träd och buskar samt hävd. Vid en jämförelse mellan den
inventering som genomfördes 1988-91 och denna, framkommer att ca 40% av ängs- och
betesmarken har växt igen de senast 10 åren. I rapporten finns även förslag på
restaureringsobjekt.
I Storumans kommun har ängs- och betesmarker utpekats som värdefulla i följande byar:

Björkfors, Boitikken, Boksjön, Danasjö, Forsbäck, Fräkenvik, Gardsjönäs, Joesjö, Joeström,
Luspholmen, Norra Fjällnäs, Rönnliden, Skarvsjö, Stensele-Sandvik-Ersmark, Tärna-Sandvik,
Ullisjaur, Umnäs, Vilasund, Virisen, Västansjö samt Övre Bjöknäs.
I det digitala material som levererats från Länsstyrelsen fanns vissa brister i förhållande till den
tryckta rapporten, vilka har åtgärdats i samband med denna sammanställning.

Kulturhistoriska inventeringar av vägar och broar.
Vägar
I samarbete med Vägverket Region Norr och Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län
genomfördes projektet Kulturhistoriska vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län under
åren 1999 – 2000. En värdefull vägmiljö berättar vägens och omgivningens historia. Enkla
vägbyggnadsmetoder och landskapets topografiska förutsättingar bidrog till att vägarna ofta blev
smala, slingriga och backiga. Vägarna följde linjerna i landskapet – en skogskant, i utkanten av
åkermarken eller längs med en åsrygg. Dessa åldersomliga drag och anpassningen till det
omgivande landskapet är karaktäristiskt för en värdefull vägmiljö. Man kan säga att ålderdomliga
vägar ligger i landskapet, inte ovanpå. Vid inventeringen identifierades vägmiljöer och
vägmiljöobjekt. Vägmiljöerna består av hela vägsträckor medan vägmiljöobjekten består av
enskilda företeelser som t ex mjölkbord, allé, broar, kilometerstolpar eller vägräcken.
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Vägarbete Skalmodal 1946. Vbm:s fotoarkiv

I Storumans kommun har 11 vägmiljöer och 10 vägmiljöobjekt utpekats. Dessa är:
Väg 987 mellan Gubbträsk och Gunnarn med vägmiljöobjekten färjeläge,
minnessten och mjölkbord.
Bevarandevärde: Trots att vägen är åtgärdad i senare tid har den ett värde i sin
kontinuitet som förbindelse från Gunnarn till Sorsele.
Väg 988 mellan Juktån och Åskilje med ett vägmiljöobjekt i form av en bågbro.
Bevarandevärde: Småskalig väg som anpassats till landskapet topografi.

Väghyvel i Åskilje, notera även kornhässjan i bakgrunden. Vbm:s fotoarkiv

Väg 1100 mellan Storberg och Harrsjö.
Bevarandevärde: Tydligt exempel på en mindre grusväg i inlandets skogsområde.
Vägen har en småskalig karaktär som är väl anpasssad till den omgivande miljön. Fint
exempel på hur en äldre väg kan ha sett ut.
Vägmiljöobjekt 1119 i Grannäs består av ett mjölkbord.
Väg 1102 Kaskeluokt
Bevarandevärde: En småskalig byväg med delvis bevarad 1940 – 50-talskaraktär i en
typisk jordbruksby i inlandet.
Väg 1113 mellan Vojtjajaure – Ängsdal – Tärnamo – E12.
Bevarandevärde: Välbevarad vägsträcka som löper i ursprunglig sträckning. Fint
exempel på väg i fjällbygd. Kommunikationshistoriskt värde som första vägen in i
Björkvattsdalen som än i dag går i samma sträckning.
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Väg 1118 mellan Tängvattnet och Rönäs med vägmiljöobjekten brofundament och
kilometerstolpe.
Bevarandevärde: Mindre grusväg med bevarad ursprunglig karaktär och sträckning.
Kommunikationshistoriskt värdefull för förståelsen av kolonisationen av fjällområdet.
Väg 592 Laisaliden
Bevarandevärde: En småskalig bilväg i ett bevaransvärt odlingslandskap i fjällmiljö.
Väg 1943 Pauträsk med ett vägmiljöobjekt i form av en minnessten.
Bevarandevärde: Småskalig grusväg med bevarade ålderdomliga drag och lång
kontinuitet. Exempel på en liten byväg i en lidby i inlandet.
Väg 1946 mellan Storuman och Luspholmen
Bevarandevärde: Ett exempel på en åsväg i inlandet.
Väg mellan Stintbäcken och Umfors med en bevarad stenvalvsbro samt rester av
vägräcken med stenstolpar.
Bevarandevärde: Vägen är en bevarad del av den ursprungliga vägen mellan Tärna och
Umasjö. Vägen har en bevarad ålderdomlig karaktär som förstärks av vägobjekten.
Vägen har ett högt upplevelsevärde och pedagogiskt värde.
Väg Forsbäck bestående av en övervuxen vägbank med stenskoning av granit och
skiffer.
Bevarandevärde: Övergiven del av den första landsvägen mellan Slussfors och Tärnaby
med intressanta vägbyggnadsdetaljer.

Äldre väg i Strimasund, fotograferad ca 1940. Vbm:s fotarkiv

Förutom dessa vägar redovisas även en del av en väg som i huvudsak ligger inom Vilhelmina
kommun:
Väg 1093 mellan Dikanäs och Mårkan
Bevarandevärde: Vägen har bevarad ursprunglig sträckning och ålderdomlig karaktär.
Pedagogiskt och upplevelsemässigt värde finns i vägens karaktär som ödebygdsväg.

22

Broar
I samarbete med Vägverket och Banverket genomfördes en inventering av länets broar under
1990-talet. Bakgrunden var det beslut om investeringar i vägar och järnvägar för 98 miljarder
kronor som riksdag och regering fattade 1994, vilket förväntades innebära förstärkningar eller
utbyte av vissa broar.
I kommunen har två vägbroar registrerats; Den ena är en stenvalvsbro över Dulkobäcken i
Umfors byggd i kallmurad, huggen granit. Denna bro byggdes i samband med vägbygget Tärnaby
– Umfors åren 1902 – 04. Den gamla vägslingan finns kvar och bron ligger idag ca 300 meter vid
sidan av Blå vägens nya sträckning Klippen – Umfors.
Den andra är en betongbågbro över Ume älv vid Forsnacken, väster om Slussfors på den väg som
ursprungligen ingick i huvudvägen Storuman – Tärna. Byggd 1935 som en bågbro i ett spann
med överliggande brobana. Fri spännvidd 44,7 meter, total brolängd 70 meter och bredd endast 3
meter. Tre meters nivåskillnad mellan landfästena. Bron används idag som cykel och skoterbro.
I kommunen har två järnvägsbroar registrerats; Den ena är en stenvalvsbro över Källbäcken 6 km
sydväst om Storuman. Byggd 1922 av huggen granit i bruksmur med ett valv på 6 meter
(Inlandsbanan).
Den andra är en stenvalv- och fackverksbro över Umeälven 3 km sydväst om Storuman. Byggd
1920 – 23 med 60 meter stålfackverk över huvudfåran. På ena sidan ansluter två stenvalv à 16,7
meter i bruksmur, på den andra är en stålbalkbro à 14,3 meter. Stålfackverket är levererat av
Petersens Mek Verkstad, Trelleborg och uppsatt av SJ.
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Järnvägsbro för Inlandsbanan över Ume älv. Foto Vbm:s fotoarkiv.

Av dessa fyra broar har tre digitaliserats in på karta. Den järnvägsbro som enligt rapporten skall
finnas vid Källbäcken har inte digitaliserats eftersom det inte finns någon Källbäcken på dagens
fastighetskarta eller på ekonomisk karta från 1950-talet. Namnet är ej heller känt av ortsbor. Enligt
brons placering på översiktskartan i rapporten bör det vara Granselbäcken eller Boksanbäcken.

SEVÄRT i Västerbottens län
Projektet ”SEVÄRT i Västerbottens län” inleddes i början av 1990-talet med en strukturplan för
natur- och kulturturism i länet. Där prioriterades de platser som kunde förväntas vara attraktiva
för turistnäringen. I dag finns ett nätverk av iordningsställda sevärdheter som marknadsförs
gemensamt under namnet ” SEVÄRT i Västerbottens län”. Inom ramen för projektet har
besökscentra skapats och ett stort antal informationsskyltar har placerats ute i landskapet.
Dessutom har ett 20-tal småskrifter producerats. Tre av dessa berör Storumans kommun;
Inlandsbanan, Blå Vägen samt Stöttingfjället.
Ett besökscentra finns i Storumans kommun och utgörs av Fjällbotaniska trädgården i Hemavan.
Skyltar finns vid Länsmansgården och Stensele kyrka, Fd järnvägshotellet i Storuman,
Ruttjebäcken vid Tängvattnet, Atostugan vid Atoklimpen, Gausjosjö sameviste och Sotsbäcken
samt Vedklabbshuset och en stenladugård i Umasjö.
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Redovisning av ett urval kulturhistoriska miljöer inom Storumans
kommun
Under de senaste åren har många olika kulturhistoriskt värdefulla objekt vårdats på olika sätt.
Vårdinsatserna inbegriper; fornvård, dvs markvård och i vissa fall skyltning av forn- och
kulturlämningar, byggnadsvård inbegriper insatser på bebyggda hus men det har även gjorts
särskilda satsningar på sk överloppsbyggnader (lador, mm) i jordbrukslandskapet samt på
samiska byggnader. Byggnadsminnen skall vårdas för att bibehålla sin ursprungliga karaktär.
Efter att kyrkan skildes från staten har ett byggnadsvårdsbidrag införts som riktas särskilt till
kyrkor uppförda före 1940, vilka räknas som kyrkliga kulturminnen. På kartan redovisas även
dessa kyrkor, varav endast enstaka erhållit vård.
Från år 2003 har det varit möjligt att söka miljöstöd för vård av värdefulla natur- och kulturmiljöer
i renskötselområdet och i kommunen har två renvallar vårdats med miljöstöd.
Till vårdinsatser kan även räknas skyltning av utvalda objekt. På kartan nedan redovisas de olika
vårdobjekten.
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Vid denna sammanställning så har ett antal områden utkristalliserats där kulturhistoriska miljöer
av olika karaktär befunnits värdefulla vid olika inventeringar och andra insatser. Nedan följer
några exempel som inte gör anspråk på att vara heltäckande, för detta krävs uppdaterade
fältinsatser. De utvalda exemplen skall förhoppningsvis spegla den kulturhistoriska utvecklingen i
kommunen. Med början i sydost finner man:
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Gunnarn (Bastuträsk)
Gunnarn är kommunens äldsta by och upptogs 1744 av samen Johan Thomasson. Här har
byggnadsvård bedrivits på ett flertal byggnader, bl a gamla skolan, och stora delar av byn är
utpekad som Riksintresse för kulturmiljövården med ett Värdefullt odlingslandskap, i byn finns
bl a en av de få kvarvarande kornhässjorna i länet. Vid den byggnadsinventering som
genomfördes 1989 har byns bebyggelse bedömts som värdefull och genom byn löper vägarna 987
och 988 vilka ansetts som kulturhistoriskt intressanta med vägmiljöobjekten: färjeläge och
mjölkbord. I arbetet med en områdes- och utvecklingsplan för Gunnarns samhälle har en
karaktärisering av bebyggelsen inom riksintresseområdet genomförts och presenterats i en
rapport 2004. Strax söder om Gunnarn, vid Stor-Tjickuträsket, finns resterna efter en hydda från
stenåldern, som är ett fornvårdsobjekt.
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Storumans samhälle och Luspholmen
Järnvägens betydelse för framväxten av Storumans samhälle belyses med att stationshuset och det
fd järnvägshotellet har klassats som byggnadsminne samt att hela järnvägsmiljön är Riksintresse
för kulturmiljövården. Vid den byggnadsinventering som genomfördes 1989 utökades den
värdefulla bebyggelsen till att omfatta även Sågnäset samt området Vallnäs med dess
jägmästarbostad och egnahemsbebyggelse. Vid byggnadsinventeringen klassades även
bebyggelsen på Luspholmen som kulturhistoriskt värdefull. Även odlingslandskapet och ängsoch betesmarken är bevaransvärd. Vägen som går från Sågnäset ut till Luspholmen har bedömts
som ett fint exempel på en åsväg i inlandet. På Luspholmen ligger även hembygdsområdet och
området är omnämnt i Michelinguiden som en trestjärnig sevärdhet. En intressant detalj är att
det på kartan från 1671 över Ume lappmark finns en kåta utritad på en av Luspholmarna.
Traditionen har bevarat detta eftersom en av holmarna fortfarande heter Kåtaholmen.
Lämningar efter istidens slut finns inom naturreservatet Luspen, strax söder om Storumans
samhälle. Här finns fina exempel på hur inlandsisen påverkat landskapet i form av kalspolade
berghällar, jättegrytor och isräfflor. Området har varit utlopp från en issjö. Allt löst material har
transporterats bort. Namnet Luspen kommer från samiskans ”luspie”, vilket betyder forsnacke
eller ”utlopp från sjö”. Här växer bl.a. norna, sileshår och liljekonvalj. Naturreservatet ligger inom
ett större område som är av Riksintresse för naturvården.
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Jan-Larsbodarna
Fäboden Jan-Lars bodarna ligger på Skarvsjö bys ägor och har varit i drift sedan 1920-talet. På
fäbodvallen finns en stuga, en sommarladugård, ett dass och tre lador av vilka några har rustats
med byggnadsvårdsmedel. En bagarstuga i gammal stil har uppförts under senare tid. Miljön är
upptagen i den byggnadsinventering som genomfördes 1989. Stora delar av den öppna marken
har varit plöjd och delar av marken brukas fortfarande. Miljön har utpekats som ett Värdefullt
odlingslandskap och är medtagen i Ängs- och betesinventeringen där det uppges att marken
fortfarande betas av nötkreatur. Ett bra exempel på en jordbruksform som förr var vanlig i
området.
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Långsjöby och Grotjaur
Byn Långvattnet (Långsjöby) anlades 1789 och delar av bebyggelsen är medtagen som
kulturhistoriskt värdefull i byggnadsinventeringen 1989. Även odlingslandskapet är klassat som
värdefullt och en kvarn har restaurerats vid Volvobäcken. I närheten av kvarnen finns även
lämningar efter kåtor.
Vid Volvobäcken låg, enligt byns hemsida, ”Kolfabriken” som sysselsatte 30 man under andra
världskriget. Här brändes träkol i kolmilor och kolugnar till gengasaggregat samt till
uppvärmning. Huvudparten av kolet exporterades söderut.
Lämningar efter flottningen i form av en flottningsdamm och en flottningkoja finns vid
Långvattnets utlopp mot Grotjaur, där det även finns fina fångstgropar väster om bäcken.
Lämningar efter flottningsepoken i form av en damm och en koja finns även vid bäcken mellan
Grotjaur och Garacken. Vid bäcken ligger även en restaurerad skogsamisk kåta.
En annan binäring till jordbruket som varit vanlig förr, men som sällan uppmärksammats är olika
typer av djurfarmer. Enligt byns hemsida så drevs en farm med silverräv i byn omkring år 1935
och man kan fortfarande se resterna av denna verksamhet.
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Björkvattsdalen
Björkvattsdalen tillsammans med Vojtjjaure kapell är utpekat som Riksintresse för
kulturmiljövården. Trots att dalgången påverkats väldigt mycket av sjöregleringarna så finns där
ett öppet kulturlandskap med genuin bebyggelse från 1800-talets slut och 1900-talets början.
Många av nybyggena runt sjön togs upp av samer men det finns även norska inslag. En av de
samiska nybyggarna var den legendariske Kristoffer Sjulsson. Kapellet vid Vojtjajaure byggdes
1932-33 för Björkvattsdalens befolkning. I samband med uppförandet av kapellet flyttades även
några kyrkstugor till platsen. Dalgångens odlingslandskap har bedömts som värdefullt och delar
av det finns även med i ängs- och betesinventeringen. Vägen på Björkvattnets östra sida, mellan
Vojtjajaure kapell och E12:an, har bedömts som intressant ur kommunikationshistorisk synvinkel
(se sid 20). Ett flertal byggnader har rustats med byggnadsvårdsmedel, bl a en av kyrkstugorna vid
kapellet samt en fäbodstuga av norsk typ. I området finns många forn- och kulturlämningar,
främst från samisk verksamhet, som dokumenterats inom Vapstenprojektet och vid
fornminnesinventeringen.
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Atoklimpen
Vid Atoklimpen ligger ett av länets två Kulturreservat. Syftet med Kulturreservatet vid Atoklimpen
är att skydda, bevara och informera om områdets samiska miljö som har kontinuitet från
förhistorisk tid fram till i dag. Området har även klassats som Riksintresse för kulturmiljövården.
Längs Risbäcken finns en stor mängd fysiska lämningar från den renskötande kulturen i form av
gravar, härdar, förvaringsgropar, kåtatomter och renvallar. En av gravarna som enligt traditionen
kallas ” Soejvengelles grav” undersöktes år 2002 i samband med en kommande återbegravning.
Dateringen av graven visar att den anlades på 1400-talet. Den sk Atostugan, som uppfördes av
Tomas Klemetsson 1926, har ett stort kulturhistoriskt värde eftersom den bidrog till en
lagändring 1928 som gav samer rätt att bygga permanenta hus. Här finns även en kåta och en
förrådsbod, alla byggnader har rustats med byggnadsvårdsmedel. SEVÄRT-skyltar finns vid
Atostugan, vid en rengärda samt uppe på själva Atoklimpen. Atoklimpen är ett heligt berg som
man enligt traditionen har offrat till. Ato- betyder enligt traditionen ”den där” m.a.o. fjället
behövde inte namn eftersom alla visste vilket som menades. Atoklimpens karaktäristiska
utseende beror på den svårvittrade bergarten periodotit, som omvandlas till serpentinsten, asbest
och täljsten. Dessa mineral har brutits i dagbrott i början av 1900-talet och lämningar efter dessa
s.k. skärpningar finns kvar i dag. Den giftiga växtmiljön gör att endast ett fåtal arter kan överleva,
vilket gör området både geologiskt och botaniskt intressant. Väster om Atoklimpen ligger berget
Guorte där Västerbottens två enda kända lokaler för Grusnarv (Arenaria humifusa) har påträffats.
Dessa Grusnarvslokaler är grunden till bildandet av ett Natura 2000 område som omfattar 480
ha på berget Guorte närmast Norska gränsen. Området ligger i nordvästra delen av Södra
Storfjället som är Riksintresse för rennäringen.
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Gausjosjö
I området runt Gausjosjön finns lämningar från stenålder och framåt. Runt sjön finns en mängd
boplatser, varav många idag är överdämda, och uppe på fjället vid Gertrudstjärnarna finns ett
förhistoriskt kvartsbrott. Här finns även samiska lämningar efter kåtor, härdar och renvallar.
Området runt Gausjosjön är Riksintresse för kulturmiljövården, med ett äldre sydsamiskt viste,
Sotsbäcken, och ett nordsamiskt viste, Gausjosjön, från ca 1930. Här låg även det numera
överdämda Vila kapell. Många av byggnaderna har rustats och man har även återskapat
torkställningar vid det sydsamiska vistet. Visteområdet har skyltats inom SEVÄRT-projektet.
Odlingslandskapet på älvdalens norra sida har bedömts som värdefullt. Vid Brakkon finns
lämningar efter en övergiven bosättning med husgrunder och kåtarester. Stora delar av området
är Naturreservat, Natura 2000-område, Riksintresse för Naturvården samt Riksintresse för
rennäringen.
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Resultat
Vid denna sammanställning har ett flertal rapporter och sammanställningar använts. De flesta
inventeringar som genomförts av, eller på uppdrag av Länsstyrelsen finns idag i digital form och
är möjligt att ladda ner via Internet. Naturvården har fördömligt alla bevarandeplaner för Natura
2000- områden och beskrivningar av Naturreservaten på sin hemsida. De flesta
bevarandeplanerna för Natura 2000-områden är aktuella, endast några år gamla. En viss
diskrepans mellan rapporter och digitala skikt har uppmärksammats vad gäller Värdefullt
odlingslandskap samt Ängs- och betesinventeringen. Dessa har åtgärdats där det varit möjligt. Ett
digitalt skikt med olika kulturhistoriska objekt som erhåller vård av något slag, samt kyrkliga
kulturminnen, har sammanställts. Med reservation för att felaktigheter kan förekomma vid
lokalisering av vissa byggnadsvårdsobjekt så bör det vara användbart. Två byggnadsinventeringar
har digitaliserats, dels den från 1989 som främst omfattar Stensele socken samt den från 1978-80
som berör kommunen ovan odlingsgränsen. Utifrån denna information har sju exempel på
kulturmiljöer presenterats lite utförligare.
Till denna delsammanställning bifogas ett antal digitala filer, dels olika skrifter, bevarandeplaner
och rapporter i pdf-format, dels reservat, riksintressen, natura 2000-områden, värdefulla
odlingslandskap och ängs- och betesinventeringen, myrinventering mm i MapInfo-format.
Huvudparten av detta material är producerat från år 2000 och fram till år 2006 och bör vara en
aktuell grund inför ett fortsatt arbete med en natur- och kulturvårdsplan.

Utvärdering
Enligt ansökan för denna delsammanställning skall den bidra till en säkring av de regionala
kvalitetsmålen, speciellt ”Storslagen fjällmiljö” samt redovisa hotbilder och ev behov av
hänsynsåtgärder.
År 1999 antog Sveriges Riksdag 15 nationella miljömål som skall uppnås senast år 2025.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö

Miljömålsarbetet har därefter resulterat i Regionala miljömål för Västerbottens län och vissa
kommuner har även formulerat egna miljömål. Miljömålsrådet publicerar årsvisa rapporter där
miljömålsarbetet beskrivs och utvärderas, ytterligare information om miljömålen finns på
www.miljomal.nu. År 2005 antog Riksdagen ett sextonde miljömål:
•

Ett rikt växt- och djurliv

Av miljömålen är det endast Hav i balans samt levande kust och skärgård som inte berör
Storumans kommun. Enligt ansökan för denna delsammanställning skall särskilt miljömålet
Storslagen fjällmiljö beaktas. Förhoppningsvis kan denna delsammanställning även underlätta
kommunens arbete med andra miljömål t ex Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö,

Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.
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Det nationella miljömålet Storslagen fjällmiljö innebär att: Fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.
Detta mål innebär bland annat att:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden
bibehålls
Fjällens biologiska mångfald bevaras
Kulturmiljövärden särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas
Rennäring, turism, jakt, fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan
exploatering bedrivs med hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald,
natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv.
Låg bullernivå eftersträvas
Förslitningen av fjällvegetationen minskar och lavtäckets utbredning ökar
Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden
så att livskraftiga populationer säkras
Lokala bestånd av fisk och andra vattenlevande arter i fjällens sjöar och vattendrag bibehålls
Arealen områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturvärden som är fria från
buller och andra störningar ökar

Det nationella miljömålet har kompletterats med en regional del:
•

Förutsättningar skapas för att möjliggöra för människor att bo och verka i fjällområdet samtidigt
som denna utveckling sker på så sätt att ingen verksamhet kan agera som om resursen fjällnatur är
obegränsad. Planering av nyttjande måste ske i tid och rum där de bärande elementen för
utvecklingen är de unika natur- och kulturkvalitéerna, renskötseln, människorna, service- och
aktivitetsutbudet samt tillgängligheten.

För att uppnå detta miljömål har ett antal delmål för Västerbottens län antagits:

Storslagen fjällmiljö
Regionala mål:
Minskat buller i fjällen
Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luft fartyg ska minska
och uppfylla följande specifikation, nämligen att:

•

minst 60 procent av terrängskotrar i trafik senast år 2015 ska
uppfylla
högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA)

•

buller från luftfartyg senast år 2010 ska vara försumbart både inom
regleringsområde klass A enligt terrängkörningsförordningen och
inom minst 90 procent av nationalparksarealen.

Skydd av områden med höga natur- och kulturvärden
Senast år 2010 ska merparten av områden med representativa höga naturoch kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid behov
omfattar skötsel och restaurering. Redan 2008 ska ett representativt urval
av kulturmiljöer i fjällområdet vårdas för framtid och samtid. En värderingsoch urvalsmodell för detta arbete tas fram senast 2005. För naturvård är
merparten av skyddsvärda miljöer redan skyddade. Däremot ska
skötselplanerna för dessa områden ses över och vid behov uppdateras
senast 2005. (Regionaliserat mål)
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Åtgärdsprogram för fjällräv, jaktfalk och fjällgås.
Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade
arterna fjällräv, jaktfalk och fjällgås som tillika är för fjällområdet viktiga
karaktärsarter. (Regionaliserat mål)
Översyn av skoterledssystemen i fjällen
Senast 2004 ska skoterledssystemen i fjällen ses över och förslag finnas på
ändamålsenliga leder som kanaliserar skotertrafiken och vid behov
separerar skoter och skidåkare samt minimerar buller- och annan störning i
befintliga regleringsområden. (Länseget mål)
Utredning av jaktens påverkan på den biologiska mångfalden
Jaktens påverkan på den biologiska mångfalden ska utredas och vid behov
åtgärdas senast 2005. (Länseget mål)
Ett Miljö- och Hushållningsprogram för Västerbottensfjällen ska
vara klart 2006.
Ett Miljö- och Hushållningsprogram för Västerbottensfjällen ska vara klart
2006. (Länseget mål)
Skador på mark och vegetation
Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet ska vara
försumbara senast år 2010 genom koncentration av anläggningar till
etablerade turistorter och kanalisering av turismens rörelsemönster. Vid
kanalisering och koncentration måste med nödvändighet hänsyn tas till
olika verksamheters behov. För terrängkörning inom renskötseln bör
samebyarna ta fram terrängkörningsplaner. (Regionaliserat mål)

Bland de verksamheter som kan påverka detta miljömål nämns exploateringar för infrastruktur,
mineralutvinning, friluftsliv, turism och rennäring.
För Storumans del är det ökade exploateringstrycket för fritidsbebyggelse i Tärna-Hemavan
området en verksamhet som kan påverka detta miljömål. En ökad bebyggelse kan i sin tur ge
upphov till ökat markslitage av terrängfordon, turridning och vandringsleder. Även bullernivån
kan påverkas av en ökad turism om skoter och flygverksamheten ökar.
Kommunens del i arbetet med att uppnå vissa av delmålen kan förhoppningsvis underlättas av
denna delsammanställning. I arbetet med denna delsammanställning syns en tydlig skillnad i hur
långt arbetet hunnit med skydd av olika miljöer mellan naturvård och kulturmiljövård. Stora delar
av fjällområdet i Storumans kommun har skydd i någon form av naturvården och relativt nya
bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden finns. Kulturmiljöer är inte skyddade i samma
utsträckning, det finns t ex endast ett Kulturreservat. Kunskapen om forn- och kulturlämningar är
bristfällig i vissa områden, vilket beror på att stora områden fortfarande inte är fornminnesinventerade eller endast har genomgått översiktliga inventeringar. Även kunskapen om
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen är bristfällig, vilket även här beror på brister i
inventering. Ett av delmålen i miljömålet God bebyggd miljö är att kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse skall vara identifierad år 2010 och det skall även finnas ett program för skydd av dessa.
För att miljömålet God bebyggd miljö skall uppnås påpekas behovet av att kommunerna har
särskilda kulturmiljöprogram.
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Planerade åtgärder
Vid en utvärdering av den fornminnesinventering som bedrevs i fjällen under åren 1995 – 2001
uppmärksammades att den sällan omfattade områdena närmast tätorterna. Eftersom det är i
dessa områden som exploateringstrycket är störst har Västerbottens museum planer på att
genomföra fornminnesinventering runt tätorterna i Västerbottensfjällen under sommaren 2007.
Under år 2007 är det även planerat inventeringar av forn- och kulturlämningar inom projektet
”Skog & Historia i renbeteslandet” i Tärna-området. Här ingår även intervjuer med äldre personer
samt framtagande av övrigt historiskt källmaterial.

Behov
Den byggnadsinventering som genomfördes 1989 berörde främst Stensele socken och borde
revideras eftersom det sannolikt har skett förändringar under de 18 år som gått sedan denna
inventering utfördes. Den byggnadsinventering som genomfördes 1978-80 ovan odlingsgränsen
bygger till stora delar på muntliga uppgifter och många objekt besöktes inte i fält. Vissa av de
objekt som registrerades i denna inventering har besökts 1996 – 2001 i samband med
fornminnesinventeringen. För att få en samlad bild över den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen i kommunen bör en revidering av byggnadsinventeringen från 1989 även omfatta
Tärna socken.

Rut Nilssons café i Tärna 1940. Vbm:s fotoarkiv.

Turism
Turistindustrin betyder mycket för Storumans kommun och redan 1923 invigdes Tärna
Turiststation. I turismens barndom var det främst den storslagna naturen i fjällen som lockade
turister till vandring och skidåkning. Dagens turister har helt andra krav på boende, transport och
upplevelser. För många är det slalombackarna och ett rikt nöjesutbud som är det viktiga medan
andra söker tystnaden och lugnet i en avstressande miljö. I kommunen finns även en stor andel
fritidshus som används både under sommar- och vintersäsong. Svenska Turistföreningen (STF)
har mångårig erfarenhet av turistverksamhet i fjällen. Där har man noterat förändringar i
turisternas önskemål. Långa fjällvandringar med medhavd mat är inte längre attraktivt, idag gör
man hellre kortare dagsutflykter från ett bra boende med god mat och trevlig miljö.
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Turister i Strimasund 1937. Vbm:s fotoarkiv.

För att attrahera alla typer av turister är en bra planering en förutsättning. Det skall finnas plats
för turism i både större- och mindre skala. Det är alltid svårt att sia om framtiden med i dagens
bullriga och ringande miljöer kan tystnad komma att vara attraktivt.
Under de senaste åren har ett flertal fina broschyrer och guider för Storumans kommun
producerats inom ramen för SIKU, t ex en broschyr om alla Hembygdsmuseum och en om
sevärdheter i Gratianbygden. Entré Lappland har, i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen,
sammanställt en broschyr om Vandringsleder och kyrkstigar i kommunen. Entré Lappland har
även sammanställt en Fiske- och fritids karta i samarbete med olika fiskeorganisationer. SUAB
har i samverkan med konstnärer och hantverkare producerat en presentation av kommunens
Konsthantverk.
Numera finns även andra alternativ för information om ett område eller sevärdhet. Här kan
nämnas digitala guider med handdator och GPS eller information via mobiltelefonen. Dessa
system har fördelen med att de är lätta att uppdatera och underhålla till skillnad från skyltar i
terrängen.
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