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KULTURHISTORISK
UTREDNING

Kulturmiljövården i fjällområdet i Norrbottens- Västerbottens- och
Jämtlands län.

INLEDNING

På uppdrag av Länsstyrelserna i Norrbottens län (beslut nr 439-6046-07), Västerbottens län
(beslut nr 439-10313-2007) och Jämtlands län (beslut nr 439-6945-07) har Västerbottens
Museum erhållit uppdragen att genomföra en sammanställning över insatser genomförda
i fjällområdet främst från 1970 och framåt. Denna sammanställning omfattar de tre länen
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. I Norr- och Västerbotten är det området väster
om odlingsgränsen som ingår i sammanfattningen. I Jämtland saknas en odlingsgräns
och där har det område som ansågs utgöra fjällområde vid det Regionala Miljö- och
Hushållningsprogram för fjällområdet som publicerades 2005 utgjord den östra gränsen
för fjällområdet.
I sammanställningen ingår insatser inom arkeologi, byggnadsvård och övrig verksamhet
inom kulturmiljövården, främst det som ﬁnansierats med statliga medel (G2, 28-27, 2826, 28-25) men även verksamhet som ﬁnansierats på andra sätt.

BAKGRUND

Projektet grundar sig på det nationella delmålet 3 för fjällen: ”Senast år 2010 skall merparten
av områden med representativa höga natur- och kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt
skydd som vid behov omfattar skötsel och restaurering”. Arbetet ska alltså ta utgångspunkt
från vad som har skötts/restaurerats, inventerats/dokumenterats respektive utpekats som
särskilt värdefullt och skyddat.

SYFTE

Syftet med projektet är att göra en sammanställning över de insatser som är genomförda
i fjällområdet, främst från 1970 och framåt. Sammanställningen skall även omfatta en
presentation av tidigare analyser avseende kunskapsluckor och prioriterade insatser.
Sammanställningen ska vara ett stöd vid beslut om framtida dokumentationsprojekt,
miljömålsarbetet samt vid beslut om skydd och skötsel. Ett antal analyser ska därför
genomföras.

MÅL

Målet är att få ett sammanställt material som kan besvara ett antal frågeställningar. Arbetet
ska redovisas i en länsgemensam skriftlig rapport där varje län presenteras var för sig.
Kunskapssammanställningen ska omfatta områdena arkeologi, restaurerade byggnader/
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miljöer samt kulturmiljö/kulturlandskap där skötselinsatser har genomförts.

TIDIGARE DOKUMENTATION GEMENSAM FÖR ALLA LÄN

Arkeologi

Ett mycket omfattande inventeringsarbete i fjällområdet är de s.k. ”Lappmarksinventeringar
na”. Inventeringarna genomfördes under 1940- och 1950-talen av Nordiska museet och Ernst
Manker , i samarbete med landsantikvarierna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län. Lappmarksinventeringarna innebar omfattande inventeringar och registreringar
av samiska kulturlämningar. Dessa resulterade i ett ﬂertal publikationer i serien Acta
Lapponica. Under perioden 1940 – 1970-talen genomförde Riksantikvarieämbetet
inventeringar och undersökningar inför vattenkraftsutbyggnaden av älvarna i Norrland.
Endast ett mindre antal av de registrerade lämningarna kom att undersökas arkeologiskt.
Fornminnesinventering för topograﬁska och ekonomiska kartan påbörjades 1964 och har
fortgått i varierad omfattning fram till 1996 då en riktad insats till områden som saknar
ekonomisk karta inleddes, vilken avslutades 2002.
Bebyggelse

1995 genomfördes en inventering av fjällägenheternas natur- och kulturvärden i de tre
länen. Bakgrunden till inventeringen var ett eventuellt avvecklande av fjällägenhetssystemet.
I alla tre län har Regionala Miljö- och Hushållningsprogram för fjällområdet tagits fram
under senare år. En särskild satsning för Bevarande av det samiska kulturarvet har
genomförts under åren 1998 – 2000 samt 2003 – 2007.

DE ARKEOLOGISKA RAPPORTERNAS KUNSKAPSPOTENTIAL MED AVSEENDE PÅ
HELHETSMILJÖN

I de äldre rapporterna (1950 - 70-tal) från regleringsundersökningarna ﬁnns ofta en
rik fotografisk dokumentation om de miljöer som skulle komma att förändras vid
regleringarna. I många fall ﬁnns även etnologiska och språkliga (FFÖN = Folkmåls- och
Folkminnesundersökningar I Övre Norrland) delar i dessa rapporter. Dessa skulle kunna
användas som referensmaterial för att studera kulturmiljöernas förändring över tid.
Huvudparten av de arkeologiska rapporter som producerades under 1970 – 1990-tal
beskriver enbart det undersökta objekten och beskriver sällan den omgivande miljön
annat än i närliggande fornlämningar. Ett undantag är de arkeologiska undersökningar
som har ägt rum ovan odlingsgränsen i Norrbotten, mellan 1970 fram till idag och som
har varit forskningsundersökningar. Flertalet av dessa har ingått i avhandlingsprojekt där
de huvudsakliga frågeställningarna har rört sig kring frågor om bosättningsmönster och
resursutnyttjande under olika perioder. Utifrån dessa undersökningar har vi idag relativt
god kunskap om neolitikum, bronsålder och järnålderns bosättningsmönster och ekonomi
i valda områden kring Skellefte-, Pite- och Lule älvdalar. Det är också i Arjeplog, Jokkmokk
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och Gällivare socknar som det stora ﬂertalet arkeologiska undersökningar har ägt rum.
Forskningsundersökningarna har haft vetenskapliga frågeställningar anpassade till syftet
med de enskilda avhandlingarna.
De rapporter som framställdes i samband med den s.k. Fjällinventeringen 1996 – 2002
innehåller ofta en beskrivning av områdets kulturhistoriska bakgrund och tidigare insatser
och uppteckningar, dessa fungerar väldigt bra som ”uppslagsverk” över de insatser som
genomförts i ett område. Under 2000-talet har kraven på de arkeologiska rapporterna
gradvis höjts och den kulturhistoriska beskrivningen är mera omfattande än tidigare.

DE BYGGNADSANTIKVARISKA RAPPORTERNAS KUNSKAPSPOTENTIAL MED AVSEENDE
PÅ HELHETSMILJÖN

Enstaka byggnadsvårdsrapporter innehåller beskrivningar av den omgivande
kulturmiljön, oftast beskrivs endast den byggnad som är föremål för insatser. Utifrån de
byggnadsantikvariska rapporterna får man framförallt kunskap om byggnadsteknik och
byggnadstraditioner i de olika områdena. Tyvärr är inte byggnadsvårdsinsatserna lika
fördelade över hela länet, så de huvudsakliga uppgifterna i Norrbottens län kommer från
Jokkmokk och Arjeplog socknar. I några av rapporterna ﬁnns information om vem som
har bott i vistet, årstid osv men de uppgifterna är för små för att göra någon större analys
av bosättningsmönster och områdets historik.

SAMMANFATTNING

Denna sammanställning visar skillnader mellan de olika länen.
Arkeologi
Skillnader i antalet registrerade lämningar och arkeologiska underökningar är ganska
stort där Norrbotten skiljer ut sig med ett betydligt högre antal. Norrbotten leder även när
det gäller de arkeologiska undersökningar som genomförts. Vad gäller inventerad yta så
har största delen av Jämtlands fjällområde (ca 80%) berörts av inventeringar under årens
lopp och i Västerbottens fjällområde har närmare 70% har inventerats och i Norrbottens
fjällområde har endast 22% berörts av inventering.
De registrerade lämningarna som representerar visten är ﬂest i alla tre länen. Vissa
verksamheter ﬁnns i större omfattning i Jämtlands fjällområde t ex gravfält, hällkonst samt
lämningar som representerar järnhantering än i de övriga länens fjällområde.
Den arkeologiska verksamhet som bedrivits i länen är relativt likartad med olika inventeringar, undersökningar och utredningar. I Jämtlands län har ett inventeringsprojekt genomförts med länets alla samebyar, vilket inte skett i övriga län. I Norrbottens län
har många forskningsprojekt bedrivits i fjällområdet vilket kan bero på att det ﬁnns två
museer i området med forskningsinriktning.
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Byggnadsvård
En viss skillnad i antalet insatser inom byggnadsvården ﬁnns i de olika länen. I Jämtlands
län har ca 100 insatser genomförts, i Västerbotten ca 200 och i Norrbotten närmare 300.
Vad som vårdats i störst omfattning är dock likartat i de tre länen, det är olika typer av
samiska byggnader. I Jämtlands fjällområde ﬁnns ﬂest byggnadsminnen, 14 stycken,
medan det i Västerbotten ﬁnns fyra, varav ett statligt och i Norrbotten ligger endast två
byggnadsminnen i fjällområdet.
Övriga skötselåtgärder
Då det tillgängliga materialet från de olika länen inte är jämförbart kan inga skillnader
eller likheter konstateras.

UTVÄRDERING

Vid arbetet med denna sammanställning har tiden för arbetets genomförande varit för kort
i förhållande till materialets omfattning. Tiden har inte räckt till för att läsa alla rapporter
och för att säkerställa den statistiska redovisningen. Under arbetets gång har även en hel
del brister i olika register uppmärksammats; vid uttag ut FMIS följer inte lämningstyper
som har bedömningen ”Utgår” med, alla undersökta lämningar ﬁnns inte noterade som
undersökta i FMIS. Den eftersläpning som ﬁnns i FMIS innebär att undersökningar som
genomförts i slutet av 1990-talet inte ﬁnns noterade som undersökta. Det har även visats sig
att enskilda punkter kan representera upp till tio lämningar. För att underlätta sökbarheten
i olika rapportregister är det en fördel om RAÄ nr och koordinater ﬁnns med i dessa.
De insatser som genomförts inom ramen för byggnadsvården är av väldigt skiftande
kvalitet. Det har varit väldigt tidskrävande att extrahera den nödvändiga informationen
från de rapporter och sammanställningar som varit möjlig att ta del av. För att underlätta
spridningen av de resultat och insatser som genomförs med statliga medel bör
dokumentationsinsatserna vara mer lättillgängliga och med tydliga beskrivningar av vad
som genomförts. I dagsläget är det väldigt svårt att utröna vilka insatser som genomförts
på ett objekt samt dess geograﬁska läge. Även en enkel kartskiss över byggnadsbeståndet
skulle vara till stor hjälp.
De övriga skötselåtgärder som genomförts i kulturmiljöer har inte prioriteras vid denna
sammanställning då materialet varit svåråtkomligt. Därför har redovisningen av dessa
kommit att skilja sig mellan länen eftersom materialet i vissa fall varit mera lättillgängligt
än andra.
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Norrbottens län
ARKEOLOGI
REGISTRERAT ANTAL FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR INOM OMRÅDET
Område
Länet i fjällområdet
Arjeplog kommun
Jokkmokk kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun
Svaipa sameby
Semisjaur-Njarg sameby
Luokta-Mávas sameby
Tuorpon samenby
Jåhkågasska sameby
Sirges sameby
Sörkaitum sameby
Baste sameby
Girjas sameby
Laevas sameby
Gabna sameby
Talma sameby
Saarivuoma sameby
Vittangi sameby
Lainiovuoma
Könkämä sameby
Gällivare & Sirkas samebyar
Gällivare & Sörkaitum samebyar
Maskaure & Svaipa samebyar
Semisjaur-Njarg & Ståkke samebyar
Luokta-Mávas & Ståkke samebyar
Udtja & Tuorpon samebyar

Kalfjäll

Antal FMI-enheter
9712
2138
3974
977
2624
284
541
779
976
815
2175
283
314
375
444
406
399
102
205
504
516
9
9
56
21
452
4

4241

Tabell 1. Antal FMI-enheter i länet och i de delar av kommunerna och samebyarna som ligger ovan odlingsgränsen, samt det
antal FMI-enheter som är belägna på kalfjäll.

I tabellerna ovan framgår hur många FMI-enheter som har registrerats i FMIS i länet, i
kommunernas och samebyarnas delar belägna ovan odlingsgränsen samt hur många som
är belägna på kalfjället. Antalet enstaka lämningar är något högre eftersom en FMI-enhet
kan innehålla ﬂera lämningar t ex ett fångstgropssystem med 10 fångstgropar räknas som
en FMI-enhet. Lämningar som är stora till ytan t ex boplatser och fångstgropssystem kan
vara belägna i två kommuner eller samebyar och kommer därmed att räknas två gånger.
Eftersom samebyarna delvis överlappar varandra redovisas dessa delar med båda
samebyarnas namn.
Vid arbetets gång har det visat sig att FMI-enheter med beömningen Utgår inte ingår i
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det datauttag som är möjligt att göra, vilket innebär att dessa ej ﬁnns med i ovanstående
sammanställning. Vid kontroller så visar det sig att lämningar med ej tillfredställande
inprickningar kan erhålla bedömningen Utgår även om det rör sig om arkeologiskt
undersökta och daterade lämningar.

REGISTRERADE LÄMNINGSTYPER
Lämningstyper

Antal

Härd
Kåta

5074
507
456
399
352
321
285
235
189
188
135
113
97
91
88
66
62
55
55
51
44
40
38
38
31

Boplats
Fångstgrop
Förvaringsanläggning

Boplatsgrop
Husgrund, historisk tid
Kokgrop
Viste
Fångstgropsystem
Boplatsområde
Naturföremål/bildning med tradition

Offerplats
Renvall
Fossil åker

Kemisk industri
Fyndplats
Stalotomt
Rengärda

Begravningsplats enstaka
Fångstanläggning övrig
Bengömma
Stensättning

Boplatsvall
Gruvområde
Område med skogsbrukslämningar

26

Tabell 2. De olika lämningstypernas antal i fallande skala. Endast de lämningstyper med antal över tjugo har medtagits i tabellen

Huvudparten av de olika lämningstyperna speglar det samiska kulturlandskapets
olika dimensioner, allt ifrån bostäder till gravar och anläggningar för renskötseln. Det
förhistoriska jakt- och fångstsamhällets nyttjande av landskapet syns i den mängd boplatser
som registrerats och till den perioden kan troligen även en stor del av fångstgroparna föras.
Perioden med nybyggen och ökad tonvikt på jordbruk avspeglas i husgrunderna och åkrarna.
Nyttjandet av skogen för tjärframställning syns under lämningstypen ”Kemisk industri”. I
materialet ﬁnns även gruvområden som avspeglar en kommande storindustri.
I tabellen ovan framgår vilka lämningstyper som registrerats i störst omfattning. De
olika lämningstypernas innebörd har varierat över åren, så har t ex stalotomter under
vissa perioder registrerats som kåtatomt och under andra perioder har lämningstypen
viste inte funnits utan dessa lämningar har registrerats som härdar, bengömmor och
förvaringsanläggningar.
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Lämningstyperna Övrigt, Obestämbar, Fornlämningsliknande lämning samt Sammanförda
lämningar har utelämnats eftersom de inte säger så mycket om vad lämningarna representerar.
Bakom lämningstypen Övrigt döljer sig en hel del Rösningar, vilka saknade eget sakord i
början av den fornminnesinventering som bedrevs åren 1996 – 2002. Lämningstyperna
Obestämbar och Sammanförda lämningar har tillkommit vid konverteringen till FMIS och
där de gamla sakorden inte kunde passas in i det nya systemet. Många Obestämbara består
av sakord som i det äldre systemet kunde beskriva både enstaka lämningar och områden.
Vid arbetet med denna sammanställning har exceltabeller framtagits med alla lämningar
samt vilka äldre sakord som ingår i lämningstyperna Obestämbar samt Sammanförda
lämningar. Dessa levereras som digitala bilagor.
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ARKEOLOGISK VERKSAMHET

Inventeringar

Fornminnesinventering. Inom området genomförde Riksantikvarieämbetet
förstagångsinventering för ekonomisk kartan åren 1950 – 1976, men den omfattade främst
området nedan odlingsgränsen. Ovan odlingsgränsen var det främst ett område öster om
Kiruna som omfattades varav endast en liten del omfattade kalfjället. Under åren 1984 1995 genomfördes en andragångsinventering som till största delen förlades till områden som
förstagångsinventerats med undantag av mindre delar av Jokkmokk och Gällivare kommuner
(Lagerstam 1997:5).Åren 1995 – 2002 genomfördes den s.k. Fjällinventeringen som främst
berörde områden som saknar ekonomisk karta. Denna inventering har till stora delar bedrivits
enligt ett utlagt basnät av kartblad. Inventeringsområden valdes i samråd med Länsstyrelsernas
kulturmiljöavdelning, samebyar och sameföreningar, Umeå Universitet, Silvermuseet och Ájtte,
svenskt fjäll- och samemuseum.
Specialinventering Laisvall. 1979. Genomförd inför eventuell överledning för
vattenkraftsändamål. Riksantikvarieämbetet
I övrigt har det förekommit en del mindre inventeringar och utredningar gjort av museerna
i länet samt Umeå Universitet inför initieringar av och i samband med forskningsprojekt.
Nämnas kan bland annat Silvermuseets inventering, dokumentation och restaurering av
samiska visten. Silvermuseet bedriver också en fortlöpande dokumentation av det samiska
landskapet.
Arkeologiska undersökningar
Område
Länet i fjällområdet
Arjeplogs kommun
Jokkmokks kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun
Luokta-Mávas+Ståkke sameby
Semisjaur-Njarg sameby
Luokta-Mavas sameby
Tuorpon sameby
Jåhkågasska sameby
Sirges sameby
Sörkaitum sameby
Baste sameby
Gabna sameby
Talma sameby
Könkemä sameby

Kalfjäll

Ark undersökta FMI-enheter
362

Tidsperioder
1950-2000

88
170
90
14
11
7
28
15
18
85
6
2
3
5
1

1970-2000
1921-22, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000
1950?, 1970-2000

16

1950?, 1970-2000

Tabell 3. Antal undersökta FMI-enheter per kommun och sameby samt den tidsperiod som undersökningarna genomförts.

Totalt har 362 FMI-enheter undersökts inom området och ﬂest undersökningar har
genomförts i Jokkmokks kommun samt i Sirges sameby.
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Några av de tidigaste arkeologiska undersökningarna i området genomfördes redan 192122 av Gustaf Hallström i samband med vattenfalls ingrepp i Stora Sjöfallets Nationalpark.
Under 1940- och 1950-talet genomförde Manker en rad registreringar och undersökningar
i samband med Nordiska museets Lappmarksinventeringar. De ﬂesta vattenregleringsund
ersökningarna i Norrbotten kom på allvar i gång under 1950-talet, men inom det område
som omfattas av denna sammanställning (området ovan odlingsgränsen) ägde de främst
rum under 1970-talet och år 1980. Redan under 1940-talet hade man försökt att initiera
undersökningar vid Stora Lulevatten i samband med en utbyggnad av Suorvasmagasinet,
men dessa rann ut i sanden.
Under 1980-talet och till viss del in på 1990-talet ägde det rum en rad forskningsundersökningar
i samband med Luleälvsprojektet. I Norrbotten har man haft en kontinuerlig arkeologisk
verksamhet från 1970-talet fram till i dag, både när det gäller exploaterings- och forskningsundersökningar.
Arjeplog

Jokkmokk

Gällivare

Kiruna

Kalfjäll

7 boplats
6 boplatsområde
4 kokgrop
1 begravningsplats
7 fångstgropar
35 härd
1 förvaringsanläggn
6 förrådsgrop

20 boplats
9 boplatsområde
2 boplatsvall
11 stalotomt
4 kokgrop
1 begravningsplats
1 björngrav
24 fångstgropar

7 boplats
1 boplatsområde
2 boplatsvall
18 kokgrop
12 fångstgrop
34 härd
1 grav
4 bopl gropar

2 boplats
1 boplatsomräde
1 fångstgropssystem
1 förvaringsanläggning
1 härd
5 stalotomt
4 viste
1 övrig

5 grav

71 härd

1 klippgrav

2 bopl grop
1 kulturlager
7 kåta/kåtatomt
1 röse
1 stensättning
1 källare/källargrop
2 åkerterass
1 annan anl (pulka)
1 hyttområde

1 förvaringsanlägg
1 grav
1 stenpackning
1 bopl grop
3 husgrund
1 klippgrav
1 kulturlager
8 kåta/kåtatomt
1 obestämbar
3 offerplats
2 sammanf. lämn
4 viste

1 kulturlager
1 kåta
1 stensättning
8 skärvstenskonc

4 kokgrop
2 fångstgrop
1 grav
1 hyttområde
1 gruvhål
1 småindustri
2 husgrund
1 offerplats
1 omr med
skogsbrukslämn
1 övrig

Tabell 4. Antal lämningstyper undersökta i de olika kommunerna

Ståkke
4 boplats
6 boplatsomr
1 grav övrig

SemisjaurNjarg
2 boplats
1 fångstgropssystem
1 förvaringsanl
1 hyttområde
1 stensättning
1 boplatsomr

Luokta-Mavas
4 boplats
6 boplatsomr
1 begravn. plats
2 fångstgropsystem
5 härd
7 kåtatomt
1 kokgrop
1 bopl grop
1 grav, övrig

Tuorpon

Jåhkågasska

Sirges

11 boplats

9 boplats

3 boplatsomr

3 boplatsomr

2 boplatsgrop

1 fångstgropssyst

1 boplatsvall

2 boplatsomr

1 härd

5 fångstgrop

2 fångstgrop

2 offerplats

1 förvaringsanl
41 härd
1 kokgrop
1 kulturlager
5 kåtatomt

1 begravningsplats
1 björngrav

2 husgrund
2 härd
1 kåtatomt

1 offerplats
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1 stenpackning

2 sammanf. lämn
9 stalotomt
4 viste
3 övrigt

Tabell 5. Antal lämningar som undersökts i de olika samebyarna

Sörkaitum

Baste

Gabna

Talma

Könkemä

Okänd sameby

4 boplats
1 fångstgropssystem
1 obestämbar

2 boplats

2 fångstgrop

1 hyttområde

1 offerplats

1 övrig (pulkarest)

1 grav

1 gruvhål
1 område med
skogsbrukslämn
1 småindustri
1 fångstgrop

3 boplats område
4 boplatsvallar
19 fångstgrop
6 förrådsgrop
2 husgrund
3 hällgrav/ klippgrav
46 härd
25 kokgropar
2 kåtatomt
1 röse
1 stalotomt
2 stensättningar

Tabell 5. forts Antal lämningar som undersökts i de olika samebyarna

Vid sammanställningen av denna rapport har det gjorts uttag från FMIS, databasen
ADIN och Länsstyrelsen i Norrbottens rapportregister. Ett problem som har uppstått
är att ett antal lämningar, särskilt registrerade i databasen ADIN har inte RAÄ nummer
vilket gör det svårt att jämföra dem med uttaget från FMIS. Flera av dessa lämningar har
aldrig fått ett RAÄ nummer när de upptäcktes eller registrerades (t.ex. Nordiska museets
Lappmarksinventeringar som utfördes av Ernst Manker). Vid del- eller totalundersökning
under 1980-talet gavs de inte heller något RAÄ-nummer utan behållit de nummer som
Manker gav dem. Detta medför att några lämningar kan ha dubbelregistrerats.
På kartbilderna nedan är endast de lämningar som registrerats som delundersökta eller
undersökta i FMIS redovisade, då det inte varit möjlig att koordinatsätta övriga lämningar
som undersökts.
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INVENTERAD AREAL
Område
Länet i fjällområdet

Arjeplog kommun
Jokkmokk kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun
Svaipa sameby
Semisjaur-Njarg sameby
Luokta-Mávas sameby
Tuorpon sameby
Jåhkågasska sameby
Sikas sameby
Sörkaitum sameby
Baste sameby
Girjas sameby
Laevas sameby
Gabna sameby
Talma sameby
Saarivuoma sameby
Vittangi sameby
Lainiovuoma
Könkämä sameby
Gällivare & Sirkas samebyar
Gällivare & Sörkaitum samebyar
Maskaure & Svaipa samebyar
Semisjaur-Njarg & Ståkke samebyar
Luokta-Mávas & Ståkke samebyar
Udtja & Tuorpon samebyar

Kalfjäll

År 1950-1976
2407,09
95,82
47,64
191,17
2072,46
0
72,75
0
0
0
7,52
4,04
0
150,43
459,52
564,16
775,12
157,08
6,27
9,75
18,09
0
36,60
40,13
18,37
4,60
0

2,91

%
4,44

0,81
0,34
1,94
11,14
1,75

0,12
0,11
4,19
15,59
20,3
24,63
7,87
0,47
0,37
0,56
20,84
29,54
3,05
1,83

0,01

År 1984-2002
9985,49
1397,72
4360,92
1968,12
2258,74
233,98
443,72
524,62
1721,43
860,70
1745,51
672,45
701,04
541,76
308,80
418,69
332,17
204,65
183,14
317,68
486,97
11,51
51,62
0
40,65
1,93
153,37

4131,46

%
18,44
11,78
31,53
19,96
12,14
12,55
10,64
12,94
37,98
32,57
28,81
18,63
26,54
15,09
10,47
15,06
10,56
10,26
13,75
12,21
15,08
100
29,4

6,74
0,77
16,63

7,63

Tabell 6. Inventerad yta i kvadratkilometer åren 1950 – 1976 samt 1984 – 2002 och den procentuella andelen per kommun,
sameby och kalfjäll

Fornminnesinventeringar har genomförts över landet i olika omgångar. Under perioden
1950 – 1976 genomfördes förstagångsinventering i Norrbottens län vilken främst berörde
området nedanför odlingsgränsen. I området ovanför odlingsgränsen berördes främst ett
område öster om Kiruna och omfattade endast 4,44% av området ovan odlingsgränsen varav
0,01% utgjorde kalfjäll . Under åren 1984 - 1995 genomfördes en andragångsinventering
som till största delen förlades till områden som förstagångsinventerats med undantag
av mindre delar av Jokkmokk och Gällivare kommuner (Lagerstam 1997:5). Åren 1996
– 2002 genomfördes den s.k. Fjällinventeringen som främst berörde områden som saknar
ekonomisk karta. Denna inventering har till stora delar bedrivits enligt ett utlagt basnät av
kartblad. Åren 1984 – 2002 var det 18,44% av länet ovan odlingsgränsen som omfattades
av fornminnesinventering varav 7,63% utgjorde kalfjäll. De arealer som anges ovan utgår
ifrån inventerade kartblad men det är sällan som hela kartbladet omfattas av fältinventering,
oftast är det delar av kartbladen som besöks.
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RAPPORTERNAS MILJÖBESKRIVNINGAR

Generellt ﬁnns inga mera omfattande miljöbeskrivningar i de äldre rapporterna. De
rapporter som producerades i samband med sjöregleringsgrävningarna framstår som
ovanliga i det sammanhanget. Där ﬁnns ett rikt fotograﬁskt material som tillsammans med
de etnologiska uppteckningarna ger en bra miljöbeskrivning. I senare grävningsrapporter
är det för det mesta endast det undersökta objektet som beskrivs. I de rapporter som skrevs
i samband med Fjällinventeringen ﬁnns ofta en bra genomgång av områdets historia och
övergripande miljöbeskrivningar.

VAD REPRESENTERAR DE REGISTRERADE LÄMNINGARNA?
Lämingstyper
Härd
Kåta
Förvaringsanläggning
Viste
Renvall
Stalotomt
Rengärda
Bengömma
Hornsamling
Kemisk industri
Område med skogsbrukslämningar
Kolningsanläggning
Flottningsanläggning
Ristning, medeltid/historisk tid
Minnesmärke
Stridsvärn
Militär anläggning övrig
Båtlänning
Drag
Tomtning
Sjömärke
Gistgård
Förtöjningsanordning
Kyrka/kapell
Naturföremål/-bildning med tradition
Offerplats
Plats med tradition
Björngrav
Vägmärke
Färdväg
Bro
Vad
Fångstgrop
Fångstgropssystem
Fångstanläggning övrig
Skåre/jaktvärn
Kvarn
Dammvall
Träindustri
Småindustriområde
Gränsmärke
Rösning

Antal
5074
507
352
189
91
55
55
40
5
66
26
5
1
19
13
1
1
6
3
1
1
1
1
3
113
97
16
1
13
7
7
1
399
188
44
4
11
10
8
3
15
3
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Verksamhet

Tidsperiod

Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Skogsbruk
Skogsbruk
Skogsbruk
Skogsbruk
Run- och bildristning
Minnesstenar
Militär verksamhet
Militär verksamhet
Maritim verksamhet
Maritim verksamhet
Maritim verksamhet
Maritim verksamhet
Maritim verksamhet
Maritim verksamhet
Kyrkor
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Industri
Industri
Industri
Industri
Gränsmärken
Gränsmärken

jäå-nutid
vikingatid-nutid
jäå-nutid
vikingatid-nutid
medeltid-nutid
vikingatid
historisk tid
vikingatid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
jäå-medeltid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
jäå-medeltid
historisk tid
vik-medeltid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
stå-1864 eKr
stå-1864 eKr
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
medeltid-nutid

Begravningsplats enstaka
Stensättning
Grav markerad av sten/block
Hög
Grav övrig
Begravningsplats
Röse
Gravfält
Grav - uppgift om typ saknas
Boplats
Boplatsgrop
Kokgrop
Boplatsområde
Boplatsvall
Gruvområde
Gruvhål
Brott/täkt
Hyttområde
Bergshistorisk lämning övrig
Brytningsyta
Husgrund, historisk tid
Byggnad annan
Lägenhetsbebyggelse
Fäbod
Fiskeläge
Bytomt/gårdstomt
Byggnadsminne
Fossil åker
Område med fossil åkermark
Hägnad
Röjningsröse
Stenröjd yta

51
38
3
2
2
2
1
1
1
456
321
235
135
38
31
15
7
4
2
1
285
20
6
4
3
2
1
88
6
6
3
1

Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet

historisk tid
jäå-medeltid
stå-jäå
jäå
stå-medeltid
historisk tid
brå-jäå
brå-jäå
förhistorisk tid
stå-jäå
stå-jäå
stå-medeltid
stå-nutid
stå-jäå
historisk tid
historisk tid
stå-historisk tid
historisk tid
historisk tid
stå-jäå
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid

Tabell 7. De olika lämningstyperna som kan knytas till en verksamhet samt deras datering.

De olika lämningstyperna som kan knytas till visten är 6 368 och är från tidsperioden
järnålder – historisk tid. Lämningstyper som representerar skogsbruket är 98 och dateras
till historisk tid. Antalet run- och bildristningar är 19 och är från perioden medeltid – nutid.
Inom området ﬁnns 13 minnesstenar från historisk tid. Antalet militära lämningar är 2
och är från historisk tid. Antalet lämningar som representerar en maritim verksamhet är
13 och kan dateras till järnålder – historisk tid. Antalet kyrkor är 3 och är från historisk
tid. Lämningar som representerar kult-offer-folktro är 227 och kan dateras till perioden
järnålder – historisk tid. Lämningar från olika typer av kommunikation är 28 och är alla från
historisk tid. Jakt- och fångstlämningarna är 635 och kan hänföras till perioden stenålder
– historisk tid. Olika typer av industrilämningar är 32 och är alla från historisk tid. Antalet
gränsmärken är 18 och är från perioden medeltid – nutid. De olika typerna av gravar är
101 och är från perioden bronsålder/järnålder – historisk tid. De lämningstyper som kan
knytas till boplatser är 1 185 och härstammar från perioden stenålder – historisk tid. 60
lämningar kan knytas till bergsbruk som kan dateras från stenålder – historisk tid. De olika
bebyggelselämningarna är 321 och är från medeltid – historisk tid. Olika lämningar som
speglar en agrar verksamhet är 104 och är från medeltid – historisk tid.
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VILKA LÄMNINGAR ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS ?

Inom området är 6 757 FMI-enheter bedömda som Fasta fornlämningar och skyddas av
KML. Inom Riksintresseområden för kulturmiljövården ﬁnns 248 FMI-enheter varav
169 är fasta fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken. Inom nationalparker i området
ﬁnns 2 146 FMI-enheter varav 1 253 är fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken. Inom
naturreservaten är 1 351 FMI-enheter varav 912 är fasta fornlämningar, dessa skyddas av
miljöbalken.

VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM ?
Objekt i kulturmiljöprogram
4 stenvalvsbro
4 härdar
2 koppargruva
2 kokgropar
2 silverhytta
1 silvergruva
1 kapellplats
1 kapellruin
1 kopparbruk
1 lämning efter rallarsamhälle
1 lämning efter lokstall
1 materialtransportväg
1 fångstgropar
1 boplats
Tabell 8. De olika kulturmiljöerna som är utpekade i länets kulturmiljöprogram.

I tabellen ovan framgår vilka objekt inom området som är utpekade i länets
kulturmiljöprogram. De representerar bergsbruket, kommunikationernas betydelse
och kyrkan men även jakt- och fångstsamhället samt till en mindre del den samiska
närvaron.
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VILKA TYPER AV ARKEOLOGISK VERKSAMHET HAR BEDRIVITS ?

Exploateringar
Redan 1921-1922 genomfördes någon form av exploateringsundersökningar i området i
samband med att Vattenfall begärde att göra ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark. År 1921
utförde Gustaf Hallström en rekognoseringsresa i området och efter denna presenterade
han en plan för arkeologiska och etnologiska undersökningar som skulle omfatta hela
området inte enbart nationalparken. De arkeologiska undersökningar som genomfördes var
koncentrerat mot äldre samisk historia och kom att omfatta gravar, offerplatser och äldre
boplatser. Orsaken till att kulturmiljövården kopplades in i området berodde i huvudsak
på att ingreppet ägde rum i en nationalpark, men det var en insikt för domstolarna att
kulturmiljövården kunde ha en roll i vattenmålen (Biörnstad 2006:29ff).
Under 1950 – 1970-talen genomfördes inventeringar inför regleringarna av länets stora
fjällälvar. Inventeringarna genomfördes av Riksantikvarieämbetet och omfattade även
etnologiska dokumentationer samt ett rikt fotograﬁskt material. Delar av de fornlämningar
som påträffades undersöktes arkeologisk (Biörnstad M. 2006), ovan odlingsgränsen i
Norrbotten främst under 1970-talet. Det enorma fyndmaterial som regleringsgrävningarna
genererade bearbetades inom projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB) vars huvudmän
var Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Stockholms universitet.
Resultatet publicerades i en serie med titeln Early Norrland och materialet bearbetades
även i ett ﬂertal arkeologiska avhandlingar vid Umeå universitet.
I Norrbotten har det ägt rum en rad arkeologiska undersökningar både orsakat av
exploateringar men även i forskningssyfte.
Fornminnesinventering
Inom området genomförde Riksantikvarieämbetet förstagångsinventering för ekonomisk
kartan åren 1950 – 1976, men den omfattade främst området nedan odlingsgränsen. Ovan
odlingsgränsen var det främst ett område öster om Kiruna som omfattades varav endast en
liten del omfattade kalfjället. Under åren 1984 - 1995 genomfördes en andragångsinventering
som till största delen förlades till områden som förstagångsinventerats med undantag
av mindre delar av Jokkmokk och Gällivare kommuner (Lagerstam 1997:5). Åren 1995
– 2002 genomfördes den s.k. Fjällinventeringen som främst berörde områden som saknar
ekonomisk karta. Denna inventering har till stora delar bedrivits enligt ett utlagt basnät av
kartblad. Inventeringsområden valdes i samråd med Länsstyrelsernas kulturmiljöavdelning,
samebyar och sameföreningar, Umeå Universitet, Silvermuseet och Ájtte, svenskt fjälloch samemuseum.
I övrigt har det förekommit en del mindre inventeringar och utredningar gjort av museerna
i länet samt Umeå Universitet inför initieringar av och i samband med forskningsprojekt.
Nämnas kan bland annat Silvermuseets inventering, dokumentation och restaurering av
samiska visten. Silvermuseet bedriver också en fortlöpande dokumentation av det samiska
landskapet.
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Projekt
På grund av den stora mängden fyndmaterial som framkom vid vattenregleringsundersö
kningar initierades två stora projekt i Norra Norrland. Det första var Nordarkeologi som
startades 1961 och leddes av Hans Christinansson. Projektet berörde både Västerbotten och
Norrbotten, men har inte i någon större omfattning omfattat området ovan odlingsgränsen.
Det andra projektet Norrlands tidiga bebyggelse påbörjades 1968 under ledning av Evert
Baudou. Den omfattande materialbearbetning som ägde rum inom dessa projekt ﬁck
sedan betydelse för ﬂera av de avhandlingar som kom och har presenterats under rubriken
forskning.
Forskningsprojekt omnämns i stycket nedan.
Forskning
Inom området har det ägt rum en rad arkeologiska forskningsundersökningar. De ﬂesta
av undersökningarna som bedrevs i Jokkmokk och Gällivare socken, kring Luleå älvdal
under 1970 - 1980-talet ingick i Luleälvdalsprojektet. Materialet som framkom vid dessa
undersökningar har använts av bland annat Lars Forsberg i hans avhandling Site Variability
and settlement patterns (1985) och Inga-Maria Mulk i hennes avhandling Sirkas (1994),
Umeå universitet. Inom ramen för Inga-Maria Mulks avhandlingsarbete undersöktes
bland annat många stalotomter. Dessa avhandlingar diskuterar bosättningsmönster
och resursutnyttjande under neolitikum och bronsålder respektive järnålder. I sin
avhandling från Från Döudden till Varghalsen har Ingela Bergman (1995), Umeå
universitet, diskuterat bosättning och resursutnyttjande kring Pite- och Skellefteälvar,
där bland annat utnyttjandet av förfjällsområdet tas upp. I samband med några av de
kända metalldepåerna i Norrbotten har Sven-Donald Hedman undersökt härdar och
han diskuterar nyttjandet av området runt offerplatserna under järnålder. De ﬂesta av
undersökningarna har ägt rum nedan odlingsgränsen, men några även ovan bland annat
kring offerplatsen Pålnuvuoddo. Resultaten från dessa undersökningar diskuterar han i
sin avhandling Offerplatser och Bosättningsmönster (2003), Umeå universitet. I viss mån har
även andra forskningsundersökningar ägt rum i området, bland annat i Arjeplog socken
men resultatet från dessa undersökningar har inte redovisats eller diskuterats i några större
vetenskapliga arbeten. Det rör sig bland annat om lokaler inom Arjeplog socken (röse,
boplatser, bebyggelselämningar och gruvområden) som utfördes av Thomas Wallerström
eller Ulla Walukiewicz, Norrbottens museum?. Under 1970-talet utfördes även några
forskningsundersökningar av stalotomter utöver de undersökningar som ägde rum under
Inga-Maria Mulks ledning.
De senare åren har det pågått två stora forskningsundersökningar i området i Silvermuseets
regi. Undersökningarna till det första projektet, Människan, elden och landskapet (ﬁnansierad
av Riskbankens Jubileumsfond) pågick under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
och några av de resultat som framkommit där har redovisats och diskuterats i Anders
Olofssons avhandling Pioneer Settlement in the Mesolithic of Northern Sweden (2003). I
övrigt har det materialet redovisats i internationella tidskrifter. Inom det andra projektet
Människa och miljö i Skog och fjäll (som är ﬁnansierad av EU’s strukturfond, mål-1) har en rad
undersökningar gjorts av stalotomter i fjällområdet för att diskutera lokalernas användning
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och resursutnyttjande. Resultaten från undersökningarna har redovisats i rapporter,
men den slutgiltiga analysen av materialet har inte redovisats än. Inom projektet har en
mängd kolprov 14C analyserats vilket har gett en ganska tydlig datering på stalotomternas
bosättningsperiod.
Arkeologiska utredningar
Arkeologisk utredning på fastigheten Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Sikselet Arjeplogs kn.
Utförd av Silvermuseet
Arkeologisk utredning angående markupplåtelse för fritidsanläggning vid sjön Varrajaure,
Arjeplogs kn.Utförd av Silvermuseet
Kulturhistorisk utredning av vattendragen Rappen, Labbas och Rapppenströmmarna. 1995.
Utförd av Silvermuseet
Arkeologisk utredning angående borrning och provbrytning av kvarts vid Pajeb Multiunisjaure,
Arjeplogs kn Utförd av Silvermuseet
Arkeologisk utredning på berget Uljabuoda, Arjeplogs kommun. Utförd av Silvermuseet
Arkeologisk utredning längs väg 631 sträckan Svannäs-Kålmis på fastigheten Svannäs 4:1 m
ﬂ i Arjeplogs kommun. Utförd av Silvermuseet
Arkeologisk utredning vid täkt på Gällivare kronoöverloppsmark 2, Appojaure, Gällivare kn.
Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning på berget Sjiska, Gällivare kommun. Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning inför täktverksamhet på område Kutjasjoki, Lina 3:1 i Gällivare kommun.
Utförd av Norrbottens museum
Anhållan om yttrande beträffande fornminnen mm inom område för ombyggnad av Riksväg 45
delen N Akkats - Ligga hpl, Jokkmokks kn. Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning för täktverksamhet på fastighet Harauddden 1:2, Jokkmokks kommun.
Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning på fastigheten Kitajure 2:3 etapp 1, Jokkmokks kn. Utförd av Ájtte
Särskild Arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11 inför breddning av väg 818 mellan Vaikijaur
- Messaure, Jokkmokks kommun. Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning angående planerad detaljplan för personalbostäder på Mariepiggområdet,
Riksgränsen, Kiruna kn
Utförd av Riksantikvarieämbetet
Arkeologisk utredning angående fortsatt och utvidgad sten-, grus- och sandtäkt på fastigheten
Jukkasjärvi 4:4, Kiruna kn. Utförd av Ájtte
Arkeologisk utredning på berget Riphacohkka..22
Utförd av Ájtte

VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I?

År 1998 gav Länsstyrelsen i Norrbotten ut publikationen Arkeologi i Norrbotten där
man redogör för kunskapsläget när det gäller Norrbottens forntid. Inom detta arbete
identiﬁerades en rad kunskapsluckor, dessa kommer att presenteras nedan tillsammans
med ny forsknings som har besvarat några av de luckor som funnits.
Mesolitikum
De kunskapsluckor som identiﬁerats 1998 för området ovan odlingsgränsen under
mesolitikum är som följer:
Identiﬁerade kunskapsluckor 1998

Besvarats

I samverkan med pågående fornminnesinventering bör rent mesolitiska
inlandsboplatser tas fram för närmare studier.

Ja* (Bergman 2000, 2001, 2003a och
2003b; Bergman & Olofsson 2001a,
2001b;Olofsson 2003)

En genomgång av beﬁntligt stenmaterial tillsamman med nytt, framtaget
material krävs för att kunna få en bild av stenteknologin, med avseende
på skillnader och likheter i inlands- och kustmaterialet samt på eventuella
förändringar under perioden.

Ja, delvis* (Olofsson 2003)

En materialgenomgång kan även visa om det ﬁnns särskilda föremålstyper som klart kan knytas till perioden och användas för typologisk
datering.

Ja, delvis* (Olofsson 2003)

En studie av vilka råmaterial som utnyttjats och hur materialen använts
och fördelat sig över länet kan eventuellt visa på råvarukällor och kontaktnät.

Ja, delvis* (Olofsson 2003)

Bostädernas utformning bör kunna spåras genom specialinventeringar
och genom att större ytor tas upp vid undersökningar av boplatser utan
synlig anläggning ovan mark. Vid undersökningarna kan en helhetsbild
tas fram genom bl. a. spridningsbilder. På detta sätt kan eventuellt
bostäder av lättare konstruktion spåras.

Nej

Främst i inlandet bör gravskicket under perioden studeras närmare
genom specialinventeringar och ett urval av undersökningar.

Nej

* se text nedan
De kunskapsluckor som främst fyllts i handlar om inlandets äldsta bosättning och
stenteknologi. I det stora forskningsprojektet Människan, elden och landskapet som har
bedrivits av Ingela Bergman, Silvermuseet har ﬂera av dessa frågor belysts. Inom projektet
har man identiﬁerad och undersökt boplatser från den första kolonisationsfasen, bland
annat boplatsen Dumpokjauratj, Arjeplog socken. Flera anläggningar på boplatsen dateras
och boplatsens användning sträcker sig tillbaka till 8630+85 - 8250+85 BP (Olofsson
2003:19). I Anders Olofssons avhandling görs en noggrann genomgång av råmaterial och
teknik från den undersökta lokalen, vilket han jämför med material från andra boplatser i
andra geograﬁska regioner i Norrland. Olofsson har kunnat konstatera att typiska tekniker
som mikrospån ﬁnns på boplatsen, även om den inte är lika typisk där som i andra delar
av Skandinavien. En jämförelse görs också med Garaselet och man har kunnat konstatera
att i båda områdena används kvarts och kvartsit som råmaterial, även om man i Garaselet
även använder råmaterial som porfyr, grönsten, ﬂinta och tufﬁt. Det verkar dessutom som
att plattformsteknik dominerar i både kust och inland (Olofsson 2003.87).
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Neolitikum
De kunskapsluckor som identiﬁerats 1998 för området ovan odlingsgränsen under
neolitikum är som följer:
Identiﬁerade kunskapsluckor 1998

Bevarats

Den kunskap som ﬁnns om bebyggelselämningarna i kustlandet saknas till stora delar i inlandet. Specialinventeringar med inriktning på bostadslämningar bör därför ske i inlandet för att
utröna om Vuollerimanläggningarna är en enstaka utlöpare av kustens bebyggelsetyp eller ej.
Inför inventeringen måste hypoteser om möjliga bebyggelsetyper ställas upp för att ﬁnna en
lämplig inventeringsmetod som möjliggör »nyfynd.«

Nej

En bild av kustens gravskick har börjat framträda men det saknas kunskap om inlandets gravskick.
Gravar bör därför sökas, undersökas och sedan jämföras med kustens gravskick.

Nej

Under fjällinventeringen som startade 1996 har framkommit en olikhet vad gäller fornlämningar
i fjäll och skogsland. Förhållandet är särskilt tydligt för samiska lämningar. En jämförande studie
av sten- och bronsåldersmaterialet bör ske för att se om den skillnad som syns tydligt i de yngre
lämningarna kan spåras även i sten och bronsåldersmaterialet

Nej

De kunskapsluckor som identifierades 1998 för neolitikum har inte besvarats och
kvarstår.
Bronsålder och äldre järnålder
De kunskapsluckor som identiﬁerats 1998 för området ovan odlingsgränsen under
bronsålder och äldre järnålder är som följer:
Identiﬁerade kunskapsluckor 1998

Besvarats

Kunskap om den äldre järnålderns boplatslägen och bostadslämningar bör sökas genom en
genomgång av fornlämningsbilden och olika kartmaterial.

Nej

En kartläggning av asbestkeramikens utbredning i länet bör ske varvid fyndsammanhangen
bör studeras med avseende på skillnader och likheter i inlands- och kustmaterialet samt
skillnader och/eller likheter mellan boplatser i samma område med och utan asbestkeramik.

Nej

För att utröna gravarnas kulturella kontext bör boplatser i undersökta gravars närhet undersökas.

Nej

Kunskapen om bostadskonstruktioner är nära nog obeﬁntliga och bör studeras närmare.

Nej

Specialinventeringar av fjällområdena kompletterat med undersökningar av boplatser av
olika storlek och i olika lägen bör kunna ge en bättre bild av fjällområdets utnyttjande under
perioden.

Nej

Under fjällinventeringen som startade 1996 har framkommit en olikhet vad gäller fornlämningar i fjäll och skogsland. Förhållandet är särskilt tydligt för samiska lämningar. En jämförande
studie av sten- och bronsåldersmaterialet bör ske för att se om den skillnad som syns tydligt
i de yngre lämningarna kan spåras även i sten- och bronsåldersmaterialet

Nej

Närmare studium av stenteknologin under perioden bör ske, bl. a. för att se hur långt in i
järnåldern användandet av stenredskap sträcker sig.

Nej

Genom studier av fyndmaterial av metall, deglar o. dyl. ﬁnns en möjlighet att spåra inhemsk
metallhantering.

Nej

De kunskapsluckor som identiﬁerades 1998 för bronsålder och äldre järnålder har inte
besvarats och kvarstår.
Yngre järnålder - medeltid
De kunskapsluckor som identiﬁerats 1998 för området ovan odlingsgränsen under yngre
järnålder och medeltid är som följer
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Identiﬁerade kunskapsluckor 1998

Besvarats

Den tidiga metallhanteringen bör utredas exempelvis genom att studera fornlämningslokalerna i Vivungi och Kosjärv närmare. Det här gäller även området
ovan odlingsgränsen.

Nej

Den ökade handeln och dess betydelse för området, kontaktnät och handelsvägar bör studeras bl. a. genom ytterligare studier av de äldsta marknadsplatserna

Nej

En kartläggning av de »oförklarliga« lämningar som fornminnesinventeringen
registrerat, exempelvis ”liggande hönor” bör ske tillsammans med studier av
etnologiskt och religionshistoriskt material för att om möjligt hitta en tolkning till
fenomenen.

Nej

Belysa de samiska kulturförbindelserna genom förnyat studium av offerplatsernas föremål. Möjligheterna till studier i Östeuropa bör beaktas. Här ﬁnns ett tidigare svåråtkomligt jämförelsematerial.

Nej. Offerplatserna har
diskuterats i avhandlingar
men inte utifrån dessa
frågeställningar (Se Hedman 2003; Fossum 2006).

Studera förändringen i resursutnyttjandet och samekulturens differentiering i
fjällområdet och inlandet under övergången från medeltid till nyare tid.

Nej

Det förkristna gravskicket i Norrbotten under perioden bör studeras närmare.

Nej, inte ovan odlingsgränsen.

Utföra dendrodateringar av byggnadskonstruktioner i kust- och inland för att
försöka spåra medeltida byggnader.

Nej

De kunskapsluckor som identiﬁerades 1998 för yngre järnålder och medeltid har inte
besvarats och kvarstår. Det har dock utförts undersökningar och forskning kring järnålderns
bosättning i inlandet i åren efter 1998, men de frågor som har legat till grund för dessa
var inte identiﬁerade i Arkeologi i Norrbotten (1998). Det skall påpekas att ny kunskap om
resursutnyttjande och bosättningsmönster har kommit fram genom projektet Människa
och miljö i Skog och fjäll (Liedgren xxxx; xxxxx).
De samiska offerplatserna har diskuterats i avhandlingar, men inte utifrån de kunskapsluckor
som identiﬁerades utifrån 1998 års rapport (Hedman 2003; Fossum 2006)

25

RESTAURERADE BYGGNADER/MILJÖER
ANTAL INSATSER

280. Uppgifter om ansökningar och till vilka av dessa som utbetalning skett har erhållits
från Länsstyrelsen Kulturmiljö. Byggnadsantikvariska rapporter fån lst km har genomgåtts.
Då det utifrån sammanställningar och ansökningar är svårt att avgöra om samma byggnad
erhållit vård vid ett ﬂertal tillfällen eller vid ett tillfälle har varje byggnad räknats. Vid
byggnadsvård inom ett viste anges oftast vilken byggnadstyp vilket minimerar risken
att samma byggnad räknas ﬂera gånger men det kan ändå inte uteslutas. Inom stora
visteområden t ex Parkasvistet och Staloluokta samt vissa fjällägenheter är det svårt att
avgöra om vården har berört skilda byggnader eller om den har upprepats. Varje byggnad har
räknats som en insats och antalet 280 blir därmed det största möjliga antalet insatser.

VILKA BYGGNADSTYPER/OBJEKT HAR RESTAURERATS ?

Samiska miljöer: Visten med kåtor, bodar och förråd samt rengärden, skolkåta
Objekt

Antal

Kåta
Bodar
Båthus
Förrådsställning
Gärda
Huskåta
Getkåta
Getkåtavall
Källare
Renhage

119
59
7
6
3
3
2
2
1
1

Summa

210

Tabell 9. De olika typer av byggnader i samiska miljöer som vårdats.

I tabellen ovan framgår att kåtor och bodar är de byggnadstyper som främst omfattats av
byggnadsvård. Bland kåtorna och bodarna ﬁnns ett ﬂertal olika typer vilka listas nedan i
egna tabeller.
Kåtor
Torvkåta
Getkåta
Näverkåta
Kåta
Fiskekåta
Renvaktarkåta
Huskåta
Bågstångskåta
Förrådskåta
Kåtahus
Timmerkåta mångkantig
Bostadskåta
Båtkåta

Antal
55
9
8
6
5
5
4
2
2
2
2
1
1

Bodar
Bod
Förvaringsbod
Njalla
Timrad bod
Vedbod
Ajtte
Förrådsbod
Häbbre
Småbod
Medbod
Stolpbod
Bod med torvtak
Bod, resvirkeskonstruktion
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Antal
10
8
6
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1

Klykstångskåta
Ko- och getkåta
Kåtaformad byggnad
Rökkåta
Skogssamisk timmerkåta
Skolkåta
Timrad ﬁskekåta
Timrad rökkåta
Sexkantkåta

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fiskbod
Fågelfotsbod
Magasin
Plåtbod
Träbod

1
1
1
1
1

Tabell 10. De olika typerna av kåtor och bodar uppdelade efter antal som vårdats.

Förutom vårdinsatser på byggnader har även dokumentationsinsatser genomförts på
visten (2), getkåtor (6), getkåtavallar (5), torvkåtor (2), sexkantkåta (1), njalla (1), vedbod
(1), häbbre (1), luopte (1) samt ett par rotstolpar (1).
Jordbruksmiljöer: Nybyggen, fjällägenheter, jordbruk
Objekt

Antal

Ladugård
Bostadshus
Båthus
Förråd
Källare
Dass
Ekonomibyggnad
Fjällägenhet
Brunn
Gård
Stuga
Garage
Magasin
Sommarhus
Stall
Uthus
Vedhus

8
7
7
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Summa

50

Tabell 11. De olika typerna av byggnader i jordbruksmiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Förutom vårdinsatser på byggnader har även dokumentationsinsatser genomförts på ett
bostadshus.
Industrimiljöer: Såg, kraftstation, kommunikationslämningar
Objekt

Antal

Vattensåg
Kraftstation, ﬂäkthus
Banvaktarstuga

2
1
1

Summa

4

Tabell 12. De olika typerna av byggnader i industrimiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Förutom dessa har även Gamla skolan i Kvikkjokk vårdats.
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INOM VILKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN HAR BYGGNADSVÅRDSINSATSER SKETT OCH
NÄR HAR DESSA GENOMFÖRTS ?

Vid sammanställningen har ambitionen varit att lägesbestämma de renoverade byggnaderna.
Detta har visat sig vara mera arbetskrävande än planerat, då det ofta saknas kartor i de
rapporter som genomgåtts. Ibland har det även varit svårt att avgöra i vilken kommun ett
objekt ligger då den angivna samebyn inte ligger i den kommun som uppges. Vi har ändå
försökt att ﬁnna de platser som är mest troliga. Nedanstående uppgifter om kommun och
sameby skall därför inte tas som ett absolut faktum, men förhoppningsvis ger det ändå
en antydan till var ﬂest byggnadsvårdsinsatser skett.
Område
Länet i fjällområdet

Vårdinsatser
280

Arjeplog kommun
Jokkmokk kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun
Svaipa sameby
Semisjaur-Njarg sameby
Luokta-Mávas sameby
Tuorpon sameby
Jåhkågasska sameby
Sikas sameby
Sörkaitum sameby
Baste sameby
Laevas sameby
Gabna sameby
Talma sameby
Saarivuoma sameby
Vittangi sameby
Lainiovuoma
Könkämä sameby
Gällivare & Sörkaitum samebyar
Luokta-Mávas & Ståkke samebyar
Udtja & Tuorpon samebyar

46
156
17
63
7
9
24
63
45
37
3
12
5
10
17
16
5
3
7
2
6
11

Kalfjäll
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Tabell 13. Antal byggnadsvårdsinsatser per kommun, sameby samt på kalfjäll.

I tabellen ovan framgår att den kommun där ﬂest byggnadsvårdsinsatser skett är Jokkmokk
och i Gällivare kommun har en betydligt mindre del av byggnadsbeståndet vårdats. Bland
samebyarna så har ﬂest byggnadsvårdsinsatser skett inom Tuorpon, Jåhkågasska och Sirkas
samebyar. I Sörkaitum och Lainiovuoma samebyar har endast tre byggnader per sameby
omfattats av byggnadsvård.

ÄR DE VÅRDADE MILJÖERNA REPRESENTATIVA FÖR HELA MILJÖN?

Ja i de ﬂesta fall. Några lämningar har dock vårdats för att de representerar byggnader
som är unika för vissa miljöer eller att byggnadstraditionen håller på att försvinna, som
till exempel huskåtorna i Udtja och Jåhkåsgasska samebyar.
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VILKEN VERKSAMHET REPRESENTERAR DE RESTAURERADE OBJEKTEN?

De vårdade objekten representerar främst olika samiska verksamheter med olika typer av
kåtor och bodar, förråds- och torkställningar samt olika rengärden. Intressant är de många
olika kåtatyperna med bl a huskåtor och kåtahus. Fjällägenheternas och nybyggenas olika
byggnader har ofta vårdats. Vattenledernas betydelse avspeglas i ett stort antal båthus som
vårdats. Kommunikationernas betydelse speglas även av den banvaktarstuga som omfattats
av byggnadsvård. Den begynnande industrialiseringen belyses av en vattensåg och den
storskaliga vattenkraften representeras av ett ﬂäkthus till Porjus kraftstation.

VILKA BYGGNADER ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS DET ?

Stora delar av länet ovan odlingsgränsen är naturreservat och nationalpark. Det medför
att 71 byggnader är belägna inom naturreservat och 56 ligger inom nationalparker,
dessa skyddas av miljöbalken. Inom de områden som utpekats som riksintressen för
kulturmiljövården ﬁnns 14 byggnader, dessa skyddas av miljöbalken. Inom området
ﬁnns även 3 byggnadsminnen; Porjus kraftstation, Abisko Östra samt Vaisaluokta gamla
kyrkkåta, dessa skyddas av kulturminneslagen.
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Byggnader inom skyddade områden, BD län
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VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM?

Arjeplog

Jokkmokk

Gällivare

Kiruna

Båtsjaur/Korsträsk
bymiljöer

Jaurekaska
samisk bosättning

Kaitum
storviste

Jukkasjärvi
marknadsplats

Eggelats
ﬂottningsmiljö

Karats
förhistoriska lämn

Killinge
jordbruksby

Kaalasjärvi
jordbruksby

Junkarälven
stalotomter

Luleå silververk
silvergruvor

Kårtejaure
boplatser

Kiruna
gruvsamhälle

Laisälven

Luovvaluokta
Viste/gård

Kårtjevuolle
vistemiljö

Könkämä älv
fjällägenheter

Merkenes
vilstuga

Njunjes
nybygge

Läffasaiva
offerplats

Nikkaluokta
fångstgropar

Nasafjäll
gruvområde

Padjelanta
samisk miljö

Pauki
fjällägenhet

Närve
inlandsby

Stora Mattaure
härdområde

Porjus
kraftverkssamhälle

Påstavaare
samisk gårdsmiljö

Puoltsa
jordbruksby

Tjeggelvasområdet
ärjemarkskultur

Saltoluokta
turism/renskötsel

Saivorova
offerplats, härdar

Rautasjaur
Offerplats, visten

Sitojaure
samisk miljö

Suorva
dammbyggnad

Rautojokk
fångstgropar

Skaite
fjällägenhet

Tjåurek
höstviste

Rensjön
storviste

Staloluokta
turism/renskötsel

Råståjaure
samisk miljö

Suollakavalta
stalotomter

Sjangeli
koppargruva

Tjåmotis
samiska bodar

Svappavaara
gruvsamhälle

Vaisaluokta
storviste

Torneträskområdet
industrimiljö

Ålloluokta
bymiljö

Viikusjärvi
skogssamisk by
Vuoskojaure
samisk miljö
Övre Soppero
jordbruksby

Tabell 14. De miljöer i fjällområdet som är utpekade i Norrbottens kulturmiljöprogram

Bland de kulturmiljöer som har utpekats i Norrbottens läns kulturmiljöprogram ﬁnns
olika typer av samiska bosättningar och jordbruksbebyggelser. Miljöer med förhistoriska
lämningar som boplatser och fångstgropar ﬁnns med i programmet. Gruvnäringens
betydelse visas i de olika gruvmiljöer som utvalts. Även turismens bebyggelse och
kraftverksmiljöer har utpekats.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Under perioden 1998 - 1991 inventerades ängs- och hagmarker av Länsstyrelsen Norrbottens
län. Denna inventering skall bl a fungera som ett underlag för uppföljning av det nationella
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Ett av huvudmotiven till denna inventering
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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.
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 den 2002 - 2003, framkommer
att ca 40% av ängs- och betesmarken har växt igen under den 10-årsperiod som skiljer de
båda inventeringarna. I rapporten ﬁnns även förslag på restaureringsobjekt.
Område
Länet i fjällområdet

Antal
66

Arjeplogs kommun
Jokkmokks kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun

8
11
16
31

Tabell 15. Antalet utpekade objekt i länet samt per kommun

Landskapsvårdsprogram
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”. Länsstyrelsen
1993.
Kommun

Område

Arjeplog

Delliknäs, Yraftdeltat, Tjegelvasområdet, Båtsjaur, Hällbacken

Jokkmokk

Aktse, Njunjes, Skaite, Peurajaure, Kvikkjokk
Kaalasjärvi, Mertajärvi-Närvä, Puoltsa, Övre Soppero, Kuttainen,
Könkämä-Keinovuopio, Könkämä-Kummavuopio, Könkämä-Saarikoski,
Könkämä-Naimakka, Könkämä-Silkavuopio

Kiruna

Tabell 16. De områden som utpekats som värdefulla odlingslandskap
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VILKA ÖVRIGA INSATSER HAR GENOMFÖRTS?

Kulturhistorisk inventering, vägsträckningen Kiruna – Riksgränsen. 1974.
Riksantikvarieämbetet
Bebyggelseinventering Kiruna. 1982
Kulturhistorisk inventering Ajeplogs kommun. 1985 – 88
Kulturhistorisk inventering av järvägsbebyggelse i Kiruna kommun. 1988
Historisk dokumentation av Turist- och rallarstigen. 1991. Porjus arkivkommité.
Dokumentation av Porjus kraftverkssamhälle. 1992 – 93. Länsstyrelsen
Fjällägenhetsinventering 1995.
Regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
att inventera alla landets fjällägenheter från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt.
Länsstyrelsen utförde inventeringen i Västerbottens län. Inventeringen avsåg både
byggnadsbestånd och markanvändning. Riksantikvarieämbetet, naturvårdsverket och
jordbruksverket ﬁnansierade.
En fallstudie av hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv skyddade svenska fjällområden
– utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer”. Ajtte 2006. Finansiering:
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.
Projektets syfte var att utvärdera vilka effekter skyddet av fjällmiljöer haft på kulturmiljöer
och genom detta utvärdera indikatorn skyddade fjällmiljöers användbarhet för uppföljning
av miljömålet Storslagen fjällmiljö. Projektet genomfördes som en fallstudie där ett relevant
och representativt urval av naturreservat och nationalparker i den svenska fjällvärlden valdes
ut. Slutsatsen var att endast i två av trettioåtta undersökta områden uppfylldes skötseln
enligt skötselplan för områdets kulturvärden. Samiska kulturmiljöer ﬁnns endast upptagna
i skötselplan i ett fall (men detta område vårdas inte enligt planen). Sammanfattningen blev
att kulturmiljöer inte får tillräckligt, om ens något, skydd i naturreservat / nationalpark.
Bevarande av det samiska kulturarvet 1998 - 2000
Program för stöd 1998 – 2000. För hela svenska Sapmi. Inkluderar byggnadsvård.
Samarbete Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR,
Sametinget. Riksantikvarieämbetet ﬁnansierade.
Bevarande av det samiska kulturarvet 2003 - 2007
Program 2003 – 2007. Fortsatt program för stöd. För hela Sapmi. Inkluderar byggnadsvård.
Samarbete Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR,
Sametinget. Riksantikvarieämbetet ﬁnansierade.
Kulturhistoriska vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län
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I samarbete med Vägverket Region Norr och Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län genomfördes inventeringar av vägmiljöer under åren 1999 – 2000. Länsstyrelsen
2001
Specialinventering Rautasjaure. Ájtte 1993.

VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I?

Det är inte ofta som ev. kunskapsluckor går att utläsa i de rapporter som framställts varför
det är svårt att konstatera om några har fyllts i.
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ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER
De övriga skötselåtgärder som ingår i denna sammanställning är de miljöstöd för bevarande
av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. Totalt har 2 295 insatser
genomförts under åren 1999 – 2006, av dessa är 192 skötsel av hägn och 2 103 är skötsel
av renvallar. I denna sammanställning ingår data fram till år 2006, från år 2007 är det
Sametinget som handlägger detta miljöstöd.
Område
Länet i fjällområdet

Kalfjäll
Arjeplogs kommun
Jokkmokks kommun
Gällivare kommun
Kiruna kommun
Baste sameby
Gabna sameby
Girjas sameby
Jåkkåkaska sameby
Könkämä sameby
Laevas sameby
Lainiovuoma sameby
Saarivuoma sameby
Semisjaur-Njarg sameby
Sirkas sameby
Svaipa sameby
Sörkaitum sameby
Talma sameby
Tuorpon sameby
Udtja sameby
Vittangi sameby

Antal insatser
2295

Hägn
192

600
27
79
21
2167
3
51
11
20
115
10
534
1232
5
27
19
6
190
28
7
37

3
3
1
26
5
36
85
8

21
2
2

Vallar
2103

48
10
20
89
5
498
1147
5
19
19
6
169
26
7
35

År
1999 - 2006
1999 - 2006
2004 - 2006
1999 - 2006
1999 - 2006
1999 - 2006
2006
1999 - 2006
2004 -2006
2006
1999 - 2006
2006
2002 - 2006
2001 - 2006
2004 - 2006
2005 - 2006
2005 - 2006
2004, 2006
2001 - 2006
1999 - 2006
2006
2004 - 2006

Tabell 17. I tabellen ovan framgår antal insatser med miljöstöd inom länet, per sameby och kommun samt på kalfjäll.

Bland kommunerna så har överlägset ﬂest insatser genomförts i Kiruna kommun och
bland samebyarna så har mer än hälften av insatserna genomförts i Saarivuoma sameby
medan väldigt få insatser skett i Semisjaur-Njarg, Sörkaitum och Udtja samebyar.
De miljöer och objekt som erhållit miljöstöd representerar enbart rennäringen
då det redovisade miljöstödet är speciellt riktat till natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet.
Inget av dessa stöd är redovisade i rapportform.
Bland de objekt som erhållit miljöstöd ﬁnns 9 inom Riksintressen för Kulturmiljövården,
32 är inom Nationalparker och 808 ﬁnns inom Naturreservat.
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Västerbottens län
ARKEOLOGI
REGISTRERAT ANTAL FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR INOM OMRÅDET
Antal FMI-enheter

Område

4584

Länet i fjällområdet
Dorotea kommun

325

Vilhelmina kommun

1359

Storumans kommun

1691

Sorsele kommun

1209

Vilhelmina södra sameby

1020

Vilhelmina norra sameby

638

Vapsten sameby

997

Ubmeje Tjeålddie sameby

749

Ran sameby

660

Gran sameby

526

1099

Kalfjäll

Tabell 1. Antal FMI-enheter i länet och i de delar av kommunerna och samebyarna som ligger ovan odlingsgränsen, samt det
antal FMI-enheter som är belägna på kalfjäll.

Vid arbetets gång har det visat sig att FMI-enheter med beömningen Utgår inte ingår i
det datauttag som är möjligt att göra, vilket innebär att dessa ej ﬁnns med i ovanstående
sammanställning. Vid kontroller så visar det sig att lämningar med ej tillfredställande
inprickningar kan erhålla bedömningen Utgår även om det rör sig om arkeologiskt
undersökta och daterade lämningar.
Flest registrerade FMI-enheter ﬁnns i Storumans kommun och antalet är minst i Dorotea
kommun. I Vilhelmina södra sameby ﬁnns ﬂest registrerade FMI-enheter. Antalet
registreringar styrs främst av olika exploateringar t ex för vattenkraften men även av olika
inventeringsinsatser

3

4

5

REGISTRERADE LÄMNINGSTYPER

Lämningstyper

Antal

Härd

1136

Boplats

735

Förvaringsanläggning

418

Kåta

291

Fyndplats

275

Renvall

236

Bengömma

151

Fångstgrop

129

Husgrund historisk tid

97

Viste

89

Stalotomt

72

Boplatsområde

52

Fångstgropssystem

43

Offerplats

43

Begravningsplats enstaka

41

Rengärda

38

Plats med tradition

34

Brott / täkt

20

Hornsamling

20

Tabell 2. De olika lämningstypernas antal i fallande skala. Endast de lämningstyper med antal över tjugo har medtagits i tabellen

Huvudparten av de olika lämningstyperna speglar det samiska kulturlandskapets olika
dimensioner, allt ifrån bostäder till gravar och anläggningar för renskötseln. Det förhistoriska jakt- och fångstsamhällets nyttjande av landskapet syns i den mängd boplatser
som registrerats och till den perioden kan troligen även en stor del av fångstgroparna
föras. Perioden med nybyggen och ökad tonvikt på jordbruk avspeglas i husgrunderna.
I tabellen ovan framgår vilka lämningstyper som registrerats i störst omfattning. De olika lämningstypernas innebörd har varierat över åren, så har t ex stalotomter under vissa
perioder registrerats som kåtatomt och under andra perioder har lämningstypen viste
inte funnits utan dessa lämningar har registrerats som härdar, bengömmor och förvaringsanläggningar.
Lämningstyperna Övrigt, Obestämbar, Fornlämningsliknande lämning samt Sammanförda
lämningar har utelämnats eftersom de inte säger så mycket om vad lämningarna representerar. Bakom lämningstypen Övrigt döljer sig en hel del Rösningar, vilka saknade
eget sakord i början av den fornminnesinventering som bedrevs åren 1996 – 2002.
Lämningstyperna Obestämbar och Sammanförda lämningar har tillkommit vid konver6

teringen till FMIS och där de gamla sakorden inte kunde passas in i det nya systemet.
Många Obestämbara består av sakord som i det äldre systemet kunde beskriva både
enstaka lämningar och områden. Vid arbetet med denna sammanställning har exceltabeller framtagits med alla lämningar samt vilka äldre sakord som ingår i lämningstyperna Obestämbar samt Sammanförda lämningar. Dessa levereras som digitala bilagor.

ARKEOLOGISK VERKSAMHET

Inventeringar

Fornminnesinventering (FMI): Inom området genomförde Riksantikvarieämbetet förstagångsinventering för ekonomisk kartan åren 1956 – 1977, denna berörde främst mindre delar
i sydöstra delen av länet ovan odlingsgränsen. Mellan åren 1984 – 1995 genomförde
Riksantikvarieämbetet andragångsinventering. Åren 1996 – 2001 genomfördes den s.k.
”Fjällinventeringen” i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum,
då främst områden som saknar ekonomisk karta inventerades. År 2007 genomförde
Västerbottens museum en mindre inventeringsinsats i fjällområdet, vilken ej medtagits i
detta arbete, då resultatet ännu inte registrerats i FMIS.
Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län (RSV):
Under åren 1975 – 1984 genomförde Västerbottens museum inventeringar inom
ovanstående projekt för att utvärdera den inventering som genomfördes i samband med
vattenkraftsutbyggnaden.
Vaapsten Jeanoe – Bealan Saemieh; Vapstens-projektet (VP): Ett inventeringsprojekt initierat
av sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte som genomförde inventeringar inom Vapstens
sameby under åren 1992 – 1994.
Skog & Historia (S&H): Detta inventeringsprojekt bedrevs med arbetslösa som inventerade
i sin hembygd. Åren 1997 samt 2000 – 2003 genomfördes inventering ovan odlingsgränsen.
Område

FMI

Dorotea kommun

1956-77 (19 reg)
1980-95 (113 reg)

Vilhelmina kommun

1956-77 (140 reg)
1980-95 (370 reg)
1996-2001 (794 reg)

Storumans kommun

1956-77 (90 reg)
1980-95 (586 reg)
1996-2001 (842 reg)

Sorsele kommun

1956-77 (142 reg)
1980-95 (207 reg)
1996-2001 (624 reg)

RSV

VP

S&H

1997 (3 reg)
2002 (4 reg)
1982-83 (113 reg)

1992-95 (214 reg)

1998 (20 reg)
2000 (62 reg)
2002 (16 reg)
2003 (10 reg)
1998 (18 reg)
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Vilhelmina södra
sameby

1956-77 (30 reg)
1980-95 (263 reg)
1996-2001 (683 reg)

Vilhelmina norra
sameby

1956-77 (127 reg)
1980-95 (208 reg)
1996-2001 (272 reg)

Vapsten sameby

1956-77 (41 reg)
1980-95 (224 reg)
1996-2001 (687 reg)

Ubmeje Tjeålddie
sameby

1956-77 (67 reg)
1980-95 (387 reg)
1996-2001 (159 reg)

Ran sameby

1956-77 (196 reg)
1980-95 (98 reg)
1996-2001 (448 reg)

Gran sameby

1956-77 (20 reg)
1980-95 (101 reg)
1996-2001 (176 reg)

1997 (3 reg)
2002 (4 reg)
1992-95 (214 reg)

1982-83 (113 reg)

1998 (1 reg)
2002 (7 reg)
2003 (10 reg)
1998 (19 reg)
2000 (62 reg)

1998 (18 reg)

Tabell 3. De olika inventeringar som bedrivits inom området samt antal registreringar per projekt och år.

Det antal lämningar som registrerats vid Fornminnesinventeringarna har successivt höjts
vilket sannolikt beror på bättre täckningsgrad vid inventeringarna samt att ﬂera olika
lämningstyper uppmärksammas och registreras vid de senaste åren inventeringar. Bland
de registreringar som gjorts inom övriga inventeringsprojekt (RSV, VP och S&H) så har
ﬂertalet införts i fornminnesregistret.
Arkeologiska undersökningar
Område
Länet i fjällområdet
Dorotea kommun
Vilhelmina kommun
Storumans kommun
Sorsele kommun
Vilhelmina södra sameby
Vilhelmina norra sameby
Vapsten sameby
Ubmeje Tjeålddie sameby
Ran sameby
Gran sameby
Kalfjäll

Ark undersökta FMI-enheter
72
3
15
52
6
9
12
19
44
5
1
6

Tidsperiod
1950-1980-tal
1968,1980
1975-1985
1950-1960,2001
1950-talet, 1983
1950-tal, 1968, 1981
1945?,1975-1983
1950-1960
1950-1960
1950-talet
1983
1950-tal, 1978,1983

Tabell 4. Antal undersökta FMI-enheter per kommun och sameby samt den tidsperiod som undersökningarna genomförts.

Materialet baseras på uppgifter i FMIS vilka har kontrollerats mot rapportlistor vid
Västerbottens läns museum samt databasen ADIN och kompletterats. Det visade sig att
det fanns brister i FMIS vad gäller vad som har undersökts samt att undersökta lokaler
helt saknar RAÄ nummer.
Totalt har 72 FMI-enheter undersökts inom området och ﬂest undersökningar har genomförts
i Storumans kommun samt i Vapsten och Ubmeje Tjeålddie samebyar. De arkeologiska
undersökningar som genomförts i området gjordes mellan åren 1945 – 1980-talet samt år
8

2001. De äldsta är en undersökning av Tinnberg (1945?) samt Mankers undersökningar på
1950-talet. Under perioden 1960 – 1970-talen så genomfördes undersökningar i samband
med vattenkraftsutbyggnaden. Inom projektet ”Arkeologi vid reglerade sjöar och vattendrag
i Västerbottens län” genomfördes arkeologiska undersökningar åren 1975-1984. Under
1970- 80-talen genomförde Västerbottens museum ett antal exploateringsundersökningar i
området. Den senaste undersökningen var Soejvengelles grav som undersöktes i samarbete
med Vapstens sameby inför återbegravning.
Dorotea

Vilhelmina

Storuman

Sorsele

Kalfjäll

3 boplats

8 boplats

22 boplats

2 stalotomt

4 stalotomt

3 boplatsvall

5 stalotomt

1 grav

2 fyndplats

2 stalotomt

4 begravningsplats

1 kokgrop

3 fyndplats

1 fångstgrop

3 förvaringsanläggn
3 stensättning
3 grav
2 fångstgrop
1 fångstgropsystem
1 boplatsområde
1 kåta
1 härd
1 kyrka/kapell
1 röse
1 fornlämn likn lämn

Tabell 5. Antal lämningstyper som undersökts i de olika kommunerna samt belägna på kalfjäll.

Vilhelmina
södra

Vilhelmina
norra

Vapsten

Ubmeje
Tjeålldie

Ran

Gran

5 boplats

8 boplats

4 stalotomt

31 boplats

3 stalotomt

1 boplats

2 stalotomt

2 boplatsområde

3 förvaringsanl

3 fyndplats

1 grav

3 grav

3 begravn plats

1 boplats

2 stensättning

1 kyrka/kapell

2 fångstgrop

1 boplatsområde

2 boplats

1 härd

1 begravn plats

1 kåta

1 fångstgr system

1 stalotomt

1 röse

1 stensättning

1 boplatsområde

1 fornl likn lämn
Tabell 6. Antal lämningstyper som undersökts i de olika samebyarna

Bland de lämningstyper som undersökts dominerar boplatser och antalet undersökta
stalotomter är högt i förhållande till deras totala antal. Endast sex lämningar belägna på
kalfjäll har undersökts.
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INVENTERAD AREAL

Område

År 1956-77

%

År 1980-2001

%

Länet i fjällområdet

2071,42

11,71

10244,88

57,89

Dorotea kommun

465,98

27,72

1680,91

50,99

Vilhelmina kommun

673,23

12,32

5465,85

61,39

Storumans kommun

435,41

7,94

5484,05

70,03

Sorsele kommun

496,80

9,81

5065,59

43,28

Vilhelmina södra sameby

668,30

20,55

1896,48

58,32

Vilhelmina norra sameby

451,00

12,09

3731,40

54,78

Vapsten sameby

282,60

9,94

2844,02

88,00

Ubmeje Tjeålddie sameby

260,35

7,44

3500,17

46,81

Ran sameby

343,60

13,26

2591,54

44,45

Gran sameby

44,20

2,16

2047,70

49,25

3016,72

17,05

Kalfjäll

Tabell 7. Inventerad areal i kvadratkilometer och procent under åren 1956 – 77 samt 1984 – 2001 i länet, kommuner, samebyar
samt inom kalfjäll.

Fornminnesinventeringar har genomförts över landet i olika omgångar. Under perioden
1956 – 1977 genomfördes förstagångsinventering i Västerbottens län vilken främst
berörde området nedanför odlingsgränsen. I området ovanför odlingsgränsen berördes
främst ett område i sydöst och omfattade 11,71% av området ovan odlingsgränsen. Under
åren 1980 - 1994 genomfördes en andragångsinventering som till största delen förlades
till nordvästra delen av området och som omfattades av utgivningen av ekonomisk karta.
Åren 1995 – 2001 genomfördes den s.k. Fjällinventeringen som främst berörde områden
som saknar ekonomisk karta. Denna inventering började med inventeringar inom ett
fåtal områden som utvidgades under de kommande åren. De sista åren genomfördes även
inventeringar nedanför fjällområdet, främst för att lokalisera lämningar från skogssamisk
verksamhet. Åren 1980 – 2001 var det 57,89% av länet ovan odlingsgränsen som omfattades
av fornminnesinventering varav 17,05% utgjorde kalfjäll. De arealer som anges ovan utgår
ifrån inventerade kartblad men det är sällan som hela kartbladet omfattas av fältinventering,
oftast är det delar av kartbladen som besöks.
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RAPPORTERNAS MILJÖBESKRIVNINGAR

Generellt ﬁnns inga mera omfattande miljöbeskrivningar i de äldre rapporterna. De rapporter som producerades i samband med sjöregleringsgrävningarna framstår som ovanliga i det sammanhanget. Där ﬁnns ett rikt fotograﬁskt material som tillsammans med
de etnologiska uppteckningarna ger en bra miljöbeskrivning. I senare grävningsrapporter är det för det mesta endast det undersökta objektet som beskrivs. I de rapporter som
skrevs i samband med Fjällinventeringen ﬁnns ofta en bra genomgång av områdets historia och övergripande miljöbeskrivningar.

VAD REPRESENTERAR DE REGISTRERADE LÄMNINGSTYPERNA?
Lämingstyper
Härd
Förvaringsanläggning
Kåta
Renvall
Bengömma
Viste
Stalotomt
Rengärda
Hornsamling
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Område med skogsbrukslämningar
Ristning, medeltid/historisk tid
Runristning
Minnesmärke
Kyrka/kapell
Offerplats
Plats med tradition
Naturföremål/-bildning med tradition
Björngrav
Bro
Färdväg
Vägmärke
Fångstgrop
Fångstgropssystem
Fångstanläggning övrig
Skåre/jaktvärn
Dammvall
Småindustriområde
Träindustri
Bergshistorisk lämning övrig
Gruvområde
Kanal
Rösning
Gränsmärke
Begravningsplats enstaka
Stensättning
Begravningsplats

Antal
1136
418
291
236
151
89
72
38
20
8
4
1
3
3
11
7
43
21
17
3
13
7
1
129
43
4
1
10
9
6
5
3
1
10
7
41
8
4
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Verksamhet

Tidsperiod

Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Skogsbruk
Skogsbruk
Skogsbruk
Run- och bildristning
Run- och bildristning
Minnessten
Kyrkor
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Industri
Industri
Industri
Industri
Industri
Industri
Gränsmärken
Gränsmärken
Grav
Grav
Grav

jäå-nutid
jäå-nutid
vikingatid-nutid
medeltid-nutid
vikingatid-nutid
vikingatid-nutid
vikingatid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
jäå-medeltid
historisk tid
historisk tid
vik-medeltid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
stå-1864 eKr
stå-1864
medeltid-nutid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
medeltid-nutid
historisk tid
jäå-medeltid
historisk tid

Grav - uppgift om typ saknas
Röse
Hög
Hembygdsgård
Boplats
Boplatsområde
Boplatsgrop

4
4
2
1
735
52
11

Grav
Grav
Grav
Byggnad
Boplats
Boplats
Boplats

förhistorisk tid
brå-jäå
jäå-medeltid
historisk tid
stå-jäå
stå-historisk tid
stå-jäå

Kokgrop

10

Boplats

stå-medeltid

Boplatsvall
Brytningsyta
Gruvhål
Husgrund, historisk tid
Fäbod
Lägenhetsbebyggelse
Byggnad annan
Bytomt/gårdstomt
Fiskeläge
Kvarn
Fossil åker
Röjningsröse
Stenröjd yta
Område med fossil åkermark
Terrassering

2
9
9
97
15
13
8
7
1
14
8
3
2
1
1

Boplats
Bergsbruk
Bergsbruk
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet

stå-jäå
stå-jäå
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid

Tabell 8. De olika lämningstyperna som kan knytas till en verksamhet samt deras datering.

De olika lämningstyperna som kan knytas till visten är 2 451 och är från tidsperioden
järnålder – historisk tid. Lämningstyper som representerar skogsbruket är 13 och dateras
till historisk tid. Antalet run- och bildristningar är 6 och är från perioden medeltid – nutid.
Inom området ﬁnns en minnessten och en kyrka, båda från historisk tid. Lämningar som
representerar kult-offer-folktro är 84 och kan dateras till perioden järnålder – historisk tid.
Lämningar från olika typer av kommunikation är 21 och är alla från historisk tid. Jakt- och
fångstlämningarna är 177 och kan hänföras till perioden stenålder – historisk tid. Olika
typer av industrilämningar är 10 och är alla från historisk tid. Antalet gränsmärken är 17
och är från perioden medeltid – nutid. De olika typerna av gravar är 63 och är från perioden
bronsålder – historisk tid. Inom området ﬁnns en byggnad (hembygdsgård) som är från
historisk tid. De lämningstyper som kan knytas till boplatser är 810 och härstammar
från perioden stenålder – historisk tid. 18 lämningar kan knytas till bergsbruk som kan
dateras från stenålder – historisk tid. De olika bebyggelselämningarna är 141 och är från
medeltid – historisk tid. Olika lämningar som speglar en agrar verksamhet är 29 och är
från medeltid – historisk tid.

VILKA LÄMNINGAR ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS ?

Inom området är 2 367 FMI-enheter bedömda som Fasta fornlämningar och skyddas av
KML. Inom Riksintresseområden för kulturmiljövården ﬁnns 549 FMI-enheter varav 320 är
Fasta fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken. Ett kulturreservat ﬁnns inom området
och där är 110 FMI-enheter varav 89 är Fasta fornlämningar. Inom naturreservaten ﬁnns
1 376 FMI-enheter varav 893 är Fasta fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken.
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FMI-enheter inom skyddade områden, AC län
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VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM ?

I länets fornvårdsprogram ligger följande objekt ovan odlingsgränsen:
Objekt i fornvårdsprogram
4 lokaler med stalotomter
3 lokaler med härdar
2 ödekyrkogårdar
2 visten
1 lokal med bebyggelselämningar
1 lokal med slipstenar
Tabell 9. De olika kulturmiljöerna som är utpekade i länets fornvårdsprogram.

Kommunalt Kulturmiljövårdsprogram ﬁnns endast för Sorsele kommun och ovan
odlingsgränsen ingår inga fornlämningar.
Kulturmiljövårdsprogrammet i Västerbottens län motsvaras av de Riksintressen som
utpekats från kulturmiljövårdens sida.

VILKA TYPER AV ARKEOLOGISK VERKSAMHET HAR BEDRIVITS?

Exploateringar
Under 1950 – 1970-talen genomfördes inventeringar inför regleringarna av länets stora
fjällälvar. Inventeringarna genomfördes av Riksantikvarieämbetet och omfattade även
etnologiska dokumentationer samt ett rikt fotograﬁskt material. Delar av de fornlämningar
som påträffades undersöktes arkeologisk (Biörnstad M. 2006). Det enorma fyndmaterial
som regleringsgrävningarna genererade bearbetades inom projektet Norrlands Tidiga
Bebyggelse (NTB) vars huvudmän var Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum
och Stockholms universitet. Resultatet publicerades i en serie med titeln Early Norrland och
materialet bearbetades även i ett ﬂertal arkeologiska avhandlingar vid Umeå universitet.
Västerbottens museum har under åren genomfört ett antal exploateringsgrävningar inför
vägbyggen, grustäkter mm.
Fornminnesinventering
Inom området genomförde Riksantikvarieämbetet förstagångsinventering för ekonomisk
kartan åren 1956 – 1977, denna berörde främst mindre delar i sydöstra delen av länet
ovan odlingsgränsen. Mellan åren 1984 – 1995 genomförde Riksantikvarieämbetet
andragångsinventering för ekonomiska kartan. Åren 1996 – 2001 genomfördes den s.k.
”Fjällinventeringen” i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum,
inom områden som saknar ekonomisk karta inventerades. Inventeringsområden valdes i
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samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning, samebyar och sameföreningar, Umeå
Universitet och Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum. År 2007 genomförde Västerbottens
museum en begränsad fornminnesinventering i fjällen, resultaten från denna har ej
medtagits i denna sammanställning då det ännu inte införts i FMIS.
Projekt
Under åren 1975 – 1983 genomförde Västerbottens museum på Landstingets uppdrag
inventeringar och undersökningar inom projektet ”Arkeologiska undersökningar vid
reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” som bl a omfattade kommunerna
Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele. Projektet bekostades av AMS och Västerbottens
museum och innebar inventeringar och arkeologiska undersökningar av områden som
hotades av erosion efter vattenkraftsutbyggnaden (Red. Lundberg, Rydström & Spång
1986). Resultaten av projektet har använts i ett ﬂertal arkeologiska avhandlingar vid Umeå
universitet.
Inventeringsprojektet Vaapsten Jeanoe – Bealan Saemieh (Vapstens-projektet) i Vapstens
sameby bedrevs under åren 1992 – 1995. Målet med projektet var att samerna i
området skulle få bättre kännedom om sin historia och projektet startades på initiativ av
sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte (VSS). Projektet erhöll stöd från Ájtte, svenskt
fjäll- och samemuseum samt Riksantikvarieämbetet. Förutom inventering genomfördes
intervjuer med äldre personer. Materialet har legat till grund för en CD-uppsats i arkeologi
vid Umeå universitet.
Projektet Skog & Historia har bedrivits i området ovan odlingsgränsen åren 1997 samt
2000 – 2003 med varierande omfattning, år 2003 genomfördes främst granskningsinsatser
av äldre material. Totalt har 137 lämningar registrerats ovan odlingsgränsen varav ca 50%
kontrollerats av arkeolog.

Forskning
Den äldre stenåldern i området har belysts av undersökningar vid Gräsvattnet (Holm 1992)
samt av Rastklippan i Tärnasjön (Knutsson 1993). Redskapen och stenteknologin som
karaktäriserar den äldsta stenåldern har beskrivits i arkeologiska CD-uppsatser (Carlzon
1997) och en avhandling (Olofsson 1995, 2003) samt en lic. uppsats (Andersson 1999).
Bosättningsmönster och resursutnyttjande under sten- och bronsålder har beskrivits i två
arkeologiska avhandlingar (Forsberg 1985, Lundberg 1997). Forskningen kring bronsålder
i området är blygsam, några C-uppsatser i arkeologi som behandlar perioden ﬁnns dock
(Andersson 1989, Ericson 1996). Den äldre järnåldern har inte behandlats nämnvärt i
forskningssammanhang. Under den yngre järnåldern däremot har många forskare studerat
Stalotomter och diskuterat denna lämningstyps funktion, uppkomst och etniska tillhörighet
(Manker 1960, Kjellstöm 1976). Renskötselns uppkomst har studerats av Aronsson (1991)
och frågor om det samiska samhällets utveckling under yngre järnålder och medeltid har
belysts av Hedman (2003).
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Arkeologiska utredningar
Här listas de utredningar som genomförts i området under de senaste åren.
Dorotea kommun:
Arkeologisk utredning för vindkraft, Mångmanberget och Bliekevare. Ansvarig Västerbottens Museum, Finansiering Vindkompaniet. 2003
Vilhelmina kommun:
Arkeologisk utredning för vindkraft, Stor-Nassjo. Ansvarig Västerbottens Museum, Finansiering Svenska Vind AB. 2003
Kulturhistorisk utredning ”Skyddade fjällmiljöer”, Marsfjället, Ansvarig Ájtte, Finansiering Miljömålspengar.2005
Arkeologisk utredning för vindkraft, Stekkenjokk, Ansvarig Arkeologicentrum,
Storumans kommun:
Arkeologisk utredning inför detaljplanearbete, Hemavan Krokfors, Ansvarig Västerbottens Museum, Finansiering Storumans kommun. 2002
Arkeologisk utredning inför bergtäkt, Forsmark (Gardikforsens kraftverk), Ansvarig
Västerbottens Museum, Finansiering Umeälvens vattenregleringsföretag. 2005
Kulturhistorisk utredning inför Natur- och kulturvårdsplan för Storumans kommun,
Ansvarig Västerbottens Museum, Finansiering Storumans kommun (Lst-Statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt).
Arkeologisk utredning inför bebyggelse, Hemavan Norrliften, Ansvarig Västerbottens
Museum, Finansiering Arkinova Arkitekter, 2007
Arkeologisk utredning inför bebyggelse, Hemavan (Björkfors), Ansvarig Västerbottens
Museum, Finansiering Olof Högström, AB Näverskogen, 2007

VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I?

I rapporterna från den fornminnesinventering som bedrevs i fjällområdet åren 1996 – 2001
påvisas ett ﬂertal kunskapsluckor; stenåldersmiljöer i fjällen, visteområden i granskog,
rösningarnas funktion och ålder, gravar och offerplatser. Tyvärr har dessa kunskapsluckor
inte kunnat fyllas i någon större omfattning eftersom fjällinventeringen avslutades.
Under åren som fjällinventeringen bedrevs kunde dock vissa skillnader i rösningarnas
utseende och lägen konstateras samt funderingar kring deras roll som markeringar för
lappskattelanden.
I projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens
län” var syftet att klargöra regleringarnas påverkan på fornlämningar, eftersom kunskapen
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om detta var bristfällig. Ett resultat av detta projekt är att många tidigare oregistrerade
fornlämningar kunde registreras vid lågvatten samt att fornlämningar belägna i vissa
topograﬁska lägen är mera utsatta för erosion än andra. Tyvärr har ingen sammanställning
av detta projekt publicerats så det kan ﬁnnas ytterligare resultat i deltagarnas huvuden.
Vid undersökningen av Soejvengelles grav 2001 inför återbegravning var en av
frågeställningarna gravens ålder och konstruktion samt hur den kan kopplas till omgivande
fornlämningsmiljö. Undersökningen kunde delvis besvara dessa frågor, främst gravens
ålder men även en trolig konstruktion. Förhållandet till den omgivande fornlämningsmiljön
kan dock inte klargöras då det är få lämningar i omgivningen som daterats.
I övriga rapporter är det oftast endast generella frågeställningar om ett objekt eller en miljö
och det framgår sällan om dessa besvarats.
Egen analys: Generellt har kunskapen om lämningarna efter den samiska kulturen
höjts väsentligt under de år som denna inventering bedrevs, men stora delar är ännu ej
inventerade. Kunskapen om samiska lämningar i skogslandet är fortfarande bristfällig.
Den erosion som är följden av vattenregleringarna pågår ständigt men det ﬁnns i dagsläget
inga möjligheter att ens dokumentera dessa skador.
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RESTAURERADE BYGGNADER / MILJÖER

ANTAL INSATSER

202. Antalet insatser baseras dels på den sammanställning av byggnadsvårdsinsatser under
åren 1974 – 2001 som presenteras i skriften Bevarande av samiska miljöer i Västerbottens
län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 4: 2002 samt på uppgifter i skriften
Statsbidrag till kulturmiljövård i Västerbottens län 1981 – 2001. Länsstyrelsen Västerbottens
län. Meddelande 3: 2003.
Vidare har uppgifter om ansökningar och till vilka av dessa som utbetalning skett erhållits
från Länsstyrelsen Kulturmiljö. Byggnadsantikvariska rapporter vid Västerbottens museum
har genomgåtts. Då det utifrån sammanställningar och ansökningar är svårt att avgöra om
samma byggnad erhållit vård vid ett ﬂertal tillfällen eller vid ett tillfälle har varje byggnad
räknats. Vid byggnadsvård inom ett viste anges oftast vilken byggnadstyp vilket minimerar
risken att samma byggnad räknas ﬂera gånger men det kan ändå inte uteslutas. Inom
kyrkstäderna i Ammarnäs, Gillesnuole och Fatmomakke är det svårt att avgöra om vården
har berört skilda byggnader eller om den har upprepats. Varje byggnad har räknats som
en insats och antalet 202 blir därmed det största möjliga antalet insatser.

VILKA BYGGNADSTYPER/OBJEKT HAR RESTAURERATS ?

Samiska miljöer: Visten, kyrkstäder, fd skolkåta, samegård, sameskola, samiska nybyggen
Objekt
Bod
Kåta
Torvkåta
Stugor
Bod, gåsfot
Getkåta
Rengärda/klabbgärda
Njalla
Förråds/torkställning
Brädkåta
Lada
Kapell
Kyrkstuga
Rökkåta
Tjänstemannabostad
Viste
Uthus

Summa

Antal
42
38
13
11
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

132

Tabell 10. De olika typer av byggnader i samiska miljöer som vårdats.
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Jordbruksmiljöer: Nybyggen, fjällägenheter, jordbruk, fäbodar
Objekt

Antal

Lador
Stugor
Ladugård
Sommarladugård
Fäbod
Enkelstuga
Bagarstuga
Fjällägenhet
Loge
Manbyggnad
Stall
Stenladugård
Vedklabbshus

18
8
7
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Summa

52

Tabell 11. De olika typerna av byggnader i jordbruksmiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Industrimiljöer: Kvarn, kraftstation, ﬂottningslämningar
Objekt

Antal

Kvarn
Kraftstation
Dammvaktarstuga
Kvarndamm

1
1
1
1

Summa

4

Tabell 12. De olika typerna av byggnader i industrimiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Övriga: Turistmiljöer, kyrkomiljöer, handel
Objekt

Antal

Fd vandrarhem
Prästgård
Härberge
Handelsbod
Hembygdsgård
Norgefarargård

2
1
1
1
1
1

Summa

7

Tabell 13. De olika typerna av byggnader i övriga miljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Av ovanstående tabeller framgår att huvudparten av byggnadsvården har genomförts på
olika samiska byggnader och bland dessa dominerar kåtor och bodar. De insatser som
omfattat jordbruksmiljöer har främst berört lador.
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INOM VILKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN HAR BYGGNADSVÅRDSINSATSER SKETT OCH
NÄR HAR DESSA GENOMFÖRTS ?
Område

Vårdinsatser

Tidsperiod

Länet i fjällområdet

202

1975 - 2007

Dorotea kommun

14

1978 - 2003

Vilhelmina kommun

53

1982 - 2005

Storumans kommun

48

1989 - 2005

Sorsele kommun

87

1986 - 2007

Vilhelmina södra sameby

34

1978 - 2005

Vilhelmina norra sameby

33

1983 - 2005

Vapsten sameby

26

1980 - 2003

Ubmeje Tjeålddie sameby

28

1975 - 2005

Ran sameby

50

1980 - 2007

Gran sameby

31

1985 - 2007

Kalfjäll

15

1985 - 2005

Tabell 14. Antal vårdinsatser per kommun, sameby samt de som är belägna på kalfjäll.

Som framgår av tabellen ovan så har ﬂest vårdinsatser genomförts inom Sorsele kommun
samt Rans sameby.
År
1975 – 1980
1981 – 1985
1986 – 1990
1991 - 1995
1996 – 2000
2001 - 2005
2006 - 2007

Summa

Antal insatser
5
11
10
57
75
38
6

202

Tabell 15. Antal vårdinsatser per femårsperiod

Som framgår av ovanstående tabell så påbörjades de byggnadsvårdande insatserna inom
området redan 1975. Fram till 1990 var insatserna relativ få per år för att senare stiga till
75 under åren 1995 – 2000. Efter år 2005 har insatserna minskat radikalt.

ÄR DE VÅRDADE MILJÖERNA REPRESENTATIVA FÖR HELA MILJÖN?

Ja i de ﬂesta fall. Enstaka objekt har vårdats för att de varit ovanliga t ex en fäbodstuga av
norsk typ och ett hus av vedklabbar.
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VILKEN VERKSAMHET REPRESENTERAR DE RESTAURERADE OBJEKTEN?

De vårdade objekten representerar främst olika samiska verksamheter med olika typer av
kåtor och bodar, förråds- och torkställningar samt olika rengärden. Byggnader i de samiska
kyrkstäderna Fatmomakke, Ammarnäs och Gillesnuole har vårdats. I Ammarnäs har även
Hembygdsgården erhållit vårdinsatser. Fjällägenheternas och nybyggenas olika byggnader
har ofta vårdats samt speciella byggnader i dessa miljöer såsom ett vedklabbshus och en
skifferladugård. Den begynnande industrialiseringen belyses av en kraftstation, dammvaktarstuga, kvarn och kvarndamm. Både den långväga och lokala handeln ﬁnns representerad
i en Norgefarargård samt en handelsbod. Den begynnande turismen ses i de två före detta
vandrarhemmen som har vårdats. Förrutom byggnader i de samiska kyrkstäderna så har
en kyrkstuga vid Vojtajaure kapell och en prästgård i Risbäck vårdats.

VILKA BYGGNADER ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS DET?

I området finns fyra byggnadsminnen varav tre är statliga. Ett byggnadsminne i
Vilhelmina kommun är den s.k. Norgefarargården i Klimpfjäll. Tre fjällägenheter, en
i Vilhelmina kommun (Dainanäs) och två i Sorsele kommun (Örnbo och Åkernäs), är
statliga byggnadsminnen och skyddas av KML. Ett av länets Kulturreservat, Atoklimpen,
ligger inom området. Här ﬁnns tre vårdade byggnader som skyddas av miljöbalken. Inom
Riksintressena i området ﬁnns 88 byggnader som omfattas av miljöbalkens skydd. I
naturreservaten ﬁnns 69 byggnader som omfattas av miljöbalkens skydd.
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Byggnader inom skyddade områden, AC län
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VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM?

KMV-program
Inom området ﬁnns kulturmiljövårdsprogram endast i Sorsele kommun där följande
byggnader och miljöer har bedömts kulturhistorisk värdefulla.
Nr
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j
1k

Område

Namn

Byggnadstyp/miljö
Bågstångskåta
Timmerstuga
Bågstångskåta
Bågstångskåta
Stall av timmmer
Bågstångskåtor
Bågstångskåta
Bågstångskåta
Brädkåta
Timrat hus, njalla
Fäbod, hårdvallsäng

Ammarnäsområdet

Habakkåtan
Jaktkoja
Vaggejaurkåtan
Frammakkåtan
Norgefararstall,
Vitnjul
Kåtor, Vitnjulselet
Miesekkåtan
Vuotsasekåtan
Skebleskalskåtan
Stabburet
Aitenjas
Ammarnäs 1:1
Ammarnäs 1:1
Ammarnäs 1:2
Ammarnäs 1:2
Ammarnäs 1:2
Ammarnäs 2:8
Ammarnäs 2:21
Ammarnäs 2:38 (?)
Ammarnäs 2:38
Ammarnäs 2:46
Ammarnäs 2:224
Ammarnäsdeltat

Dalavardo
– Aitenjas

2a

2b
3
3a
3b
3c
3d
3e

Ammarnäsområdet
Storvindelm

Övre Sandsele
Gillesnuole
kapellplats
Väntstugan
Gillesnuole 1:2, 1:3
Vännäs 1:2, 1:11 m ﬂ

3f
3g

Vallnäs 1:1
Svarttjärn

3h
3i
3j
3k
3l
3m
3n
3o
3p
3q
10
10a
10b
10c
10d

Kyrka, klockstapel
Kyrkstad, stolpbodar
Boningshus, dubbelbod
Boningshus, njalla
Boningshus, uthus
Boningshus, ladugårdar, bodar, lada
Ålderdomshem från 1934-35
Boningshus, ﬂera uthus på rad
Boningshus, timrad parstuga
Boningshus, ladugård
Boningshus 1800-tal
Slåtterängar med ladlandskap

Bissajaure
– Vuovosjaure

Häggås 1:2, 1:3, 2:1
Hällnäs 1:8
Sörberga
Vindelberga 1:4
Skansnäs 1:4, 1:12
Jeriuddkojan
Månäs
Granåker 1:4
Karlsgård
Risnäsholmen
Örnbo
Bertejaur
Suttsjaur
Vuovosberg

Samlad bymiljö med slåtter och betesmark
Kapellplats från 1674
Enkelstuga använd vid väntan på passbåt
Gårdar med ladugård,uthus, bagastuga
Gårdar med ladugård,uthus, bagastuga
samt ett arbetarsmåbruk
Liten gård med ladugård,bodar, lador, rökhus
Radby från 1800-talets första hälft,
3 gårdsgrupper samt en skola
Tre gårdsgrupper med fd poststation
Boningshus, ladugårdar, uthuslänga
Boningshus, ladugård, sjöbod, gavelbod
Boningshus, sommarladugård, raning
2 gårdsgrupper samt ett pingstkapell
Flottarkoja, bod
Boningshus, ladugård, loge, vagnslider
Häbre
Bymiljö, boningshus, ladugård, bodar, logar
Äldre bebyggelsemiljö med öppet odlingslandskap
Nybygge, statligt byggnadsminne
Nybyggen senare fäbodomr, odlingslandskap
Fäbod- och slåtterlandskap
Fjällägenhet, boningshus, sommarladugård, häbre
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11
11a
11b
11c
11d
11e
12
12a
12b
12c
12d
12e
13
13a
13b
13c
13d
13e
13f
13g
13h
13i
14

Giertsjaure
Sundraningen
Sjöliden
Högliden
Bergnäs 1:4, 1:5
Forsbacka 1:2, 1:4
Södra Björkfjället

Tjulträsket

Tärnasjön –
Ammartjärnarna

14a
14b
14c
14d
14e
14f
14g
14h
14i
14j
15
15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g
15h

Boningshus, ladugårdar, bodar, smedja, rökhus
Boningshus, stolpbod, gavelbodar, ladugårdar
Ödegård. Boningshus, ladugårdar, bodar, lador
Ödegård, 3 gårdar, 1 härbre, 1 kapellkåta
2 gårdar varav 1 öde

Bissitj
Jukkegaske
Gräuna
Gupme
Slikte

Viste, bågstångskåta, gavelbod, gethus
Viste, gammelikn kåta, bågst. kåta, stolpbod
Viste (endast inventerat från luften)
Viste, bågstångskåts, gethus, rökkåta, bod
Viste, bågstångskåta, stolpbodar, kåta, vedbod

Dårraudden
Matsokudden
Nils Jonases
Nuolpen
Nygård
Rödingbäck
Rimtkåtan
Salvikåtan
Vuomekåtan

Fjällägenhet, nomadskola, kåtor
Fjällägenhet, boningshus, ladugårdar, rökkåta
Enkelstuga, stolpbod
2 fjällägenheter
Fjällägenhet, boningshus, ladugård, gavelbod mm
Fjällägenhet, boningshus, gavelbod, lada
Bågstångskåta använd vid slåtter och ﬁske
Bågstångskåta renvaktarkåta
Bågstångskåta, nedfallen stolpbod

Laiva
Måns Lista
Åike
Tärnasjöstugan
Tjelon
Valle
Bietjenjaure
Sköruvdalen
Rusa
Ammerten

Viste, bågstångskåtor
Sommarviste, enkelstuga
Visteområde, ﬂera kåtor
Lappväsendets stuga
Viste, kåta, gavelsvalebod, gethus
Viste, 3 bågstångskåtor, brädkåta, bod, stall
Viste, stuga, härbre, bågstångskåta, stall, kåta
Viste, stuga, gethus/stall
Viste, stuga, bodar,gethus,bågstångskåta, stolpbod
Bågstångskåta

Falträsk
Slätvik
Aivak
Skirknäs
Saksbäckskojan
Atjiken
Åkernäs
Viktoriakapellet

Fjällägenhet, boningshus, ladugård, rökkåta mm
Nybygge, 2 gårdar med diverse uthus
Fjällägenhet, boningshus, båthus/bod
Fjällägenhet
Slåtterkoja av timmer
Inhysningslägenhet, boningshus, stolpbod, lada
Nybygge, statligt byggnadsminne
Kyrka

Överstjuktan

Tabell 16. Byggnader och miljöer utpekade i kulturmiljövårdsprogrammet för Sorsele kommun.

Ängs- och betesmarksinventeringen
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 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.
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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 den 2002 - 2003, framkommer
att ca 40% av ängs- och betesmarken har växt igen under den 10-årsperiod som skiljer de
båda inventeringarna. I rapporten ﬁnns även förslag på restaureringsobjekt.
Område

Länet i fjällområdet
Dorotea kommun
Vilhelmina kommun
Storumans kommun
Sorsele kommun

Antal
93
10
41
30
12

Tabell 17. Antalet utpekade ängs- och betesobjekt i länet samt per kommun

Landskapsvårdsprogram
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”. Länsstyrelsen
1993.
Inom området är det främst landskapen i de olika älvdalarna och sjösystemen som utpekats
som värdefullt samt områden med många fjällägenheter.
Område
Björkvattendalens byar
Boksjödalen – Oltokjaure
Dalsåns – Skansnäsåns byar
Jovattendalens byar
Juktådalens byar
Kultsjödalens byar
Tängvattendalens byar
Umeälvens byar
Vojmådalens byar
Giertsbäcksdalens byar
Tjulträskets fjällägenheter
Vindelälvens byar ovan odlingsgränsen
Tabell 18. De områden som utpekats som värdefulla odlingslandskap
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30

VILKA ÖVRIGA INSATSER HAR GENOMFÖRTS?

Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven
Inventering av värdefull bebyggelse och kulturmiljö i Vindelälvens dalgång. Genomförd i
samband med arbetet för en markanvändningsplan för Vindelälvens dalgång. Inventering
och sammanställning genomförd av Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen
med ekonomiska medel från Kommundepartementet och Riksantikvarieämbetet. 1983
Prästgårdar i Västerbottens län
Kulturhistorisk inventering, Västerbottens museum 1986
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.
Sevärt i Västerbottens län
Projektet bedrivs från 1992 och fram till i dag och är en satsning på att bygga upp en
infrastruktur av kulturhistoriska besöksmål. Inom projektet har ett ﬂertal åtgärder genomförts
på de olika besöksmålen t ex upprustning av mark och byggnader, iordningsställande av
parkeringsplatser, stigar mm samt informationsåtgärder. Bland informationsåtgärderna
kan nämnas informationsskyltar, småskriftsserie och informationsblad. Fram till 1999
bedrevs projektet av Länsstyrelsen för att därefter ﬂyttas över till Västerbottens museum.
Inom det område som denna sammanställning berör ﬁnns tre besöksmål samt ett 15-tal
platser med informationsskyltar. I småskriftsserien ﬁnns en som beskriver Fatmomakke
kyrkstad, en som beskriver Vägen sju älvar och en som beskriver sevärdheter längs Blå
Vägen.
Fjällägenhetsinventering 1995.
Regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
att inventera alla landets fjällägenheter från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt.
Länsstyrelsen utförde inventeringen i Västerbottens län. Inventeringen avsåg både
byggnadsbestånd och markanvändning. Riksantikvarieämbetet, naturvårdsverket och
jordbruksverket ﬁnansierade.
Interiörmåleri i Västerbottens län
Projektet påbörjades 1998, på initiativ av Länsstyrelsen, med en kartläggning av länets
dekorativa interiörmåleri. Arbetet genomfördes av Västerbottens Museum och de ﬂesta
objekten är belägna i kustlandet. I artikel i tidskriften Västerbotten (2000 nr 2) framgår
att interiörmåleri i byggnader i Rajastrand, Dorotea kommun (ovan odlingsgränsen) samt
i Strömnäs och Siksjöhöjden, Vilhelmina kommun har dokumenterats. Efter dokumentationen har vissa objekt åtgärdats av konservator.
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Bevarande av det samiska kulturarvet 1998 - 2000
Program för stöd 1998 – 2000. För hela svenska Sapmi. Inkluderar byggnadsvård.
Samarbete Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR,
Sametinget. Riksantikvarieämbetet ﬁnansierade.
Bevarande av det samiska kulturarvet 2003 - 2007
Program 2003 – 2007. Fortsatt program för stöd. För hela Sapmi. Inkluderar byggnadsvård.
Samarbete Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR,
Sametinget. Riksantikvarieämbetet ﬁnansierade.
Bevarande av samiska miljöer i Västerbottens län
Sammanfattning av den byggnadsvård som genomförts på samiska byggnader åren 1974
– 2001. Producerad av Länsstyrelsen 2002
Kulturhistoriska vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län
I samarbete med Vägverket Region Norr och Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län genomfördes inventeringar av vägmiljöer under åren 1999 – 2000. Länsstyrelsen
2001
Fatmomakke kyrkstad.
Kulturhistorisk utredning genomförd av Västerbottens Museum 2002. Ekonomiska medel
från Vilhelmina kommun, SIKU, SEVÄRT i Västerbottens län och Marsfjällen Turism.
Kulturhistorisk inventering av 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. Länsstyrelsen 1995
Statsbidrag till kulturmiljövård i Västerbottens län 1981 – 2001.
En sammanställning genomförd av Länsstyrelsen som behandlar all byggnadsvård i länet
under 20 år.
En fallstudie av hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv skyddade svenska fjällområden
– utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer”. Ajtte 2006.
Finansiering: Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.
Projektets syfte var att utvärdera vilka effekter skyddet av fjällmiljöer haft på kulturmiljöer
och utvärdera indikatorn skyddade fjällmiljöers användbarhet för uppföljning av
miljömålet Storslagen fjällmiljö. I Västerbottens län berördes Marsfjällets naturreservat med
Riksintressemiljöerna Svartsjöbäcksområdet och Risfjället – Rissjön.
Bebyggelseinventering 1978-80 ovan odlingsgränsen
Åren 1978 – 1980 genomförde Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen en
bebyggelseinventering av området väster om odlingsgränsen i Västerbottens län. Den
bestod i en konventionell bebyggelseinventering, samt en intervjudel där bebyggelsen,
efter tips, prickades in på kartor. Huvudparten utgörs av samiska visteplatser och renvallar
samt uppgifter om gravar och offerplatser. Alla objekt har digitaliserats från fjällkartan i
32
samband med detta arbete.
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VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I ?

Det är inte ofta som ev. kunskapsluckor går att utläsa i de rapporter som framställts varför
det är svårt att konstatera om några har fyllts i. I den sammanställning av byggnadsvård av
samiska miljöer åren 1974 – 2001 som producerats av Länsstyrelsen (Meddelande 4:2002)
påpekas en brist i dokumentationen av de olika byggnaderna och det är den korrekta
samiska benämningen. Den skulle ha varit till hjälp vid prioriteringar av vilka objekt som
bör vårdas. I de senare årens rapporter ﬁnns de samiska benämningarna på byggnadstyper
och byggnadsdetaljer med i högre grad.
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ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER

ANTAL INSATSER OCH VILKEN TYP AV ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER HAR UTFÖRTS

I arbetet med denna sammanställning har det inte varit möjligt att erhålla uppgifter om alla
miljöstöd som utgått från alla funktioner vid Länsstyrelsen. De miljöstöd som handläggs
av jordbruksfunktionen och rennäringsfunktionen har tyvärr inte kunnat tas med, då det
skulle vara alltför tidskrävande att få fram dessa uppgifter.
De skötselåtgärder som genomförts under senare år och som handläggs av kulturmiljöfunktionen redovisas nedan.
Kommun

År

Objekt

Stödform

Vilhelmina

2002

1 kyrkstad

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö

miljöstöd

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke

miljöstöd

1 kyrkstad

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö

miljöstöd

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke

miljöstöd

1 kyrkstad

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö

miljöstöd

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke,
1 slåttermiljö

miljöstöd

1 kyrkstad,
1 trädgård

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö

miljöstöd

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke,
1 slåttermiljö

miljöstöd

1 kyrkstad,
1 trädgård

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö,
1 viste,
2 ödekyrkogårdar

miljöstöd, fornvård

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke,
1 slåttermiljö

miljöstöd

1 kyrkstad,
1 trädgård

miljöstöd

Storuman

1 slåttermiljö,
1 viste

miljöstöd

Sorsele

2 fjällägenheter,
1 potatisbacke,
1 slåttermiljö

miljöstöd

Vilhelmina

Vilhelmina

Vilhelmina

Vilhelmina

Vilhelmina

2003

2004

2005

2006

2007

Tabell 19. Antalet miljöer som vårdas med miljöstöd och fornvårdsmedel per år och kommun.
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I ovanstående tabell framgår att antalet objekt som vårad med olika former av stöd var år
2002 fem stycken och har ökat till åtta år 2007.

VAD HAR VÅRDATS, ENSKILDA OBJEKT / MILJÖER

Bland de miljöer som vårdas med miljöstöd är den unika potatisbacken i Ammarnäs och
fjällägenheter i Sorsele kommun, vistemiljön i Kulturreservatet Atoklimpen, Storumans
kommun samt kyrkstaden i Fatmomakke och trädgården vid konstnärsgården Ricklundsgården i Vilhelmina kommun. I Tärna, Storumans kommun, har två ödekyrkogårdar
vårdats med fornvårdsmedel. Noteras kan att inga miljöer i Dorotea kommun erhåller
vård genom miljöstöd.

HAR MILJÖN SOM HELHET SPEGLATS I DE SKÖTSELÅTGÄRDER SOM UTFÖRTS

Ja, i stort sett.

VAD REPRESENTERAR DESSA MILJÖER / OBJEKT

Potatisbacken i Ammarnäs representerar en överlevnadsmöjlighet för fjälljordbrukarna.
Jordmånen i backen är ovanligt bra och alla i byn hade varsin liten del av denna potatisbacke.
Fjällägenheterna vid Tjulträsket väster om Ammarnäs är ovanligt många och har även
vårdats med byggnadsvårdsmedel. Slåttermarken vid Joumovare är ett exempel på den
utmarks- och myrslåtter som var en förutsättning för fjälljordbruket. Området runt
Atoklimpen är väldigt rikt på lämningar från det samiska nyttjandet av landet. Den s. k.
Atostugan är även intressant ur kulturhistorisk synvinkel då den var det första huset som
en same ﬁck tillstånd att bygga. Ödekyrkogårdarna i Tärna är ett exempel på svårigheten
att ﬁnna lämpliga platser för gravläggningar i fjällen. Kyrkstaden i Fatmomakke fungerar
fortfarande som en samlingsplats vid kyrkhelger och andra högtider. Konstnärshemmet
Ricklundsgården kan sägas representera en form av tidig turism och fascination för det
storslagna fjällandskapet.

RAPPORTERNAS KUNSKAPSPOTENTIAL MED AVSEENDE PÅ HELHETSMILJÖN SOM
KAN NYTTJAS I ANDRA SAMMANHANG

Dessa insatser har inte redovisats i rapportform, men vissa av de olika miljöerna ﬁnns
med i andra rapporter och utredningar.
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VILKA ÄR SKYDDADE, VILKA LIGGER INOM SKYDDADE OMRÅDEN OCH VILKA TYPER
AV SKYDD FINNS DET?
Område
Antal

Riksintresse KMV
5

Kulturreservat
1

Naturreservat
3

Tabell 20. Antalet miljöer som vårdas med miljöstöd som ligger inom skyddade områden.

Av de övriga skötselåtgärder som ligger inom olika skyddade områden så ﬁnns det ﬂesta
inom Riksintressen för kulturmiljövården och inom Naturreservat, endast en ligger inom
ett Kulturreservat. Miljöbalken är det lagskydd som gäller för alla skyddade områden.

VILKA MILJÖER / OBJEKT ÄR UTPEKADE I KM-PROGRAM OCH ANDRA PROGRAM, T.EX.
FÖR ODLINGSLANDSKAPET?

Det är endast Sorsele kommun som har upprättat ett kulturmiljöprogram i dagsläget och där
är Ammarnäsområdet samt fjällägenheterna vid Tjulträsket utpekade som kulturhistorisk
värdefulla.
I det landskapsvårdsprogram som framtagits under 1990-talet omfattas miljöerna i
Ammarnäs och Tjulträsket, Sorsele kommun, ödekyrkogårdarna i Tärna, Storumans
kommun samt kyrkstaden i Fatmomakke samt Ricklundsgården i Vilhelmina kommun.

37

REFERENSER
Andersson, B. 1999. Människan i Norrland under Mesolitikum. Lic.uppsats. Arkeologiska Studier
vid Umeå Universitet 6.
Aronsson, Kjell-Åke 1991. Forest Reindeer Herding A.D. 1-1800. An archaeological and
palaeoecological study in Northern Sweden. 1991. Arcaeology and Environment 10. Umeå
Bevarande av det samiska kulturarvet. Program för stöd 2003 – 2007. RAÄ
Bevarande av samiska miljöer i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 4:
2002.
Blå Vägen. SEVÄRT i Västerbottens läns småskriftsserie.
Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk inventering. Länsstyrelsen Västerbottens län.
Meddelande 13:1995.
Det värdefulla odlingslandskapet. Program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden.
Länsstyrelsen Västerbottens län. Meddelande 2:1993.
Early Norrland 3. Early Norrland Sites on the Umeälven. A Study of Culural – historical Survey.
Christian Meschke 1977. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Fornminnesinventeringen Rapport. 1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län.
Tärnaområdet, Storumans och Vilhelmina kommuner. Klang, L. & Skålberg, P. 1997.
Riksantikvarieämbetet.
Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4. 1997 års fornminnesinventering i Västerbottens
län. Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Klang, L. & Rathje, L. 1998.
Riksantikvarieämbetet.
Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. 1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län.
Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Klang, L., Sanell, Ch. & Stångberg, A. 1999.
Riksantikvarieämbetet.
Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4. 1999 års fornminnesinventering i Västerbottens
län. Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Klang, L. & Stångberg, A. 2000.
Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum.
Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. 2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län.
Sorsele, Lycksele, Malå, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner. Klang, L.. & Sanell, Ch.
2001. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum.
Fornvårdsprogram för Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län. Meddelande 1:1999

38

Forsberg, Lars 1985. Site Variability and Settlement Patterns. An analysis of the huntergatherer settlement system in the Lule River Valley, 1500 B.C.- B.C./A.D. 1985. Archaeology and
Environment 5, Umeå.
Fångstgropar och stalotomter. Ernst Manker 1960. Acta Lapponica XV
Gravarna vid Abelvattnet (med preliminär bestämning av skelletmaterialet från de lapska
gravarna av N-G Gejvall och Ove Persson). Jan Norrman. 1969. Nordsvensk forntid, Studies
in North Swedish Archaeology. Skytteanska samfundets handlingar 6. Kungliga Skytteanska
Samfundet, Umeå
Hedman S-D. 2003. Bolatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland
skogssamer 700 – 1600 AD. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 17. Institutionen för
arkeologi och samiska studier. Umeå Univeritet.
Holm, L. 1991. The use of stone and hunting of reindeer. A study of stone tool manufacture and
hunting of large mammals in the central Scandes c 6 000 - 1 BC. Archaeology and Environment 12.
Umeå
Kjellström. R.1976. Är traditionerna kring stalo historiskt grundade? Fataburen. 1976:155-178.
Knutsson. K 1993. Rastklippan i Tärnasjön - norska renjägare på tillfälligt besök. Västerbotten 1993/3
Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven. Länsstyrelsen Västerbotten. Meddelande 6:1983
Lapparnas heliga ställen. Ernst Manker 1957. Acta Lapponica XIII
Lappmarksgravar. Ernst Manker 1961. Acta Lapponica XVII
Lindberg, Annika. 2002. “Vackert å grant, vackert å grant” . Västerbotten 2000 nr 2: 2-46.
Tidskrift för Västerbottens Hembygdsförbund.
Lundberg, Å. 1997. Vinterbyar. Ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland 4500 - 2500 f. Kr.
Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå
Olofsson, Anders 2003. Pioneer Settlement in the Mesolithic of Northern Sweden. Archaeology and
Environment 16, Umeå.
Samiska kulturlämningar. Specialinventeringar 1974. Rolf Kjellström 1976. Riksantikvarieämbetet,
Rapport 10. Stockholm
Statsbidrag till kulturmiljövård i Västerbottens län 1981 – 2001. Länsstyrelsen Västerbottens län.
Meddelande 3: 2003
Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2003. Jordbruksverket

39

– EU-information.
Stöttingfjället. SEVÄRT i Västerbottens läns småskriftsserie.
Södra Lapplandsfjällen. Förutsättningar för hållbar utveckling. Länsstyrelsen Västerbotten.
Meddelande 8:2005
Södra Lapplandsfjällen. Förutsättningar för hållbar utveckling. Rapportunderlag Länsstyrelsen
Västerbotten. Meddelande 9:2005
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län.
Meddelande 2:2001, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapportserie nr 1/201, Vägverket,
Publikation nr 2001:22.
Västerbotten genom tiderna. Del 1. Kulturmiljöer av rikintresse i Västerbottens län. Länsstyrelsen i
Västerbottens län. Meddelande 2:1991.
Västerbotten genom tiderna. Del 2. ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS 14. Skrifter i
västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund.
Ängs- och betesmarker i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län. Meddelande 2:2004.

40

Opublicerade rapporter, inventeringar och uppsatser
Andersson Berit. 1989. En aktivitetsanalys av 6 bronsåldersboplatser vid Umeälven. Umeå ht 89
Arkeologisk rapport. Soejvengelle. Rapport över arkeologisk undersökning av samisk grav samt
återbegravning av skellett, RAÄ 195:1, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Jans Heinerud 2002 och 2004
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av kåta. Viste på kronoparken Rönnliden 1:3, Grotjaur.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av stolpbod. Fräkenvik 1:10. Tärna socken.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003.
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av hölada. Ammarnäs 2:99, Sorsele kn, Västerbottens
län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Takomläggning med hyvlad spån. Lappstan, Ammarnäs, Sorsele
kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av sommarladugård. Nabbnäs 1:2, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Restaurering av nordsamiks kåta, Vindelkroken, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Restaurering av förrådsställning, Vindelkroken, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av vandrarhem. Henriksfjäll 2:8, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av Lisa Stämps stuga. Saxnäs 3:1, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Upprustning av året runt viste. Satssjön, Saxnäs, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003

Byggnadsantikvarisk rapport. Hemnäset, Ammarnäs. Renovering av fyra lador, Ammarnäs 2:47,
Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Maria Löfgren,
2007 Dnr 304/06
Byggnadsantikvarisk rapport. Vindelånäset, Ammarnäs. Renovering av lada, Ammarnäs 2:136,
Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Maria Löfgren,

41

2007 Dnr 303/06

Carlzon Johan. 1997. Kvartsmaterialets förhållande till mikrospåntraditionen i Övre Norrland under mesolitikum - en jämförande studie med utgångspunkt i en kulturteoretisk
diskussion. CD-upps. Umeå vt 1997
Ericson Kristina. 1996. De Norrländska kvartsitspetsarna. En studie av derasdatering och
betydelsefunktion i det förhistoriska samhället. CD-upps. Umeå vt 96
Kulturhistoriska lämningar registrerade under bebyggelseinventering 1978 – 1980 i Västerbottens län
ovan odlingsgränsen, ungefärligt inprickade efter intervjuer. Christer Westerdahl, Västerbottens
museum, dnr 208/81. Opublicerad, förvaras på Västerbottens museum.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Storumans kommun. Etapp I av bebyggelseinventering i
Storumans kommun. Västerbottens museum 1989.
Olofsson Anders. 1995. Kölskrapor, mikrospånkärnor och mikrospån. CD-upps. Umeå vt 95
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Umeälvs källområden, Lappland, 1954 – 1955
Storuman – Juktån. Del 1 Text och fotograﬁer. Riksantikvarieämbetet.
Renovering av sydsamisk kåta, stolpbod och återskapande av torkställningar. Gamla Vilavistet,
Sotsbäcken vid Gausjosjön. Tärna socken. Dahlströms timmerstugor. Peder Dahlström 2005
Samiska fornlämningar. En studie inom förfjäll-fjällregionen i Vapstens sameby. Opublicerad
CD-uppsats vt-1996. Arkeologiska instututionen. Umeå Universitet
Slutbesiktning på Sara Doroteas stuga och lada i Giebna. Tärna socken och Storumans kommun.
Peder Dahlström 2000.

42

Opublicerade rapporter, inventeringar och uppsatser
Andersson Berit. 1989. En aktivitetsanalys av 6 bronsåldersboplatser vid Umeälven. Umeå ht 89
Arkeologisk rapport. Soejvengelle. Rapport över arkeologisk undersökning av samisk grav samt
återbegravning av skellett, RAÄ 195:1, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Jans Heinerud 2002 och 2004
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av kåta. Viste på kronoparken Rönnliden 1:3, Grotjaur.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av stolpbod. Fräkenvik 1:10. Tärna socken.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003.
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av hölada. Ammarnäs 2:99, Sorsele kn, Västerbottens
län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Takomläggning med hyvlad spån. Lappstan, Ammarnäs, Sorsele
kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av sommarladugård. Nabbnäs 1:2, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Restaurering av nordsamiks kåta, Vindelkroken, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Restaurering av förrådsställning, Vindelkroken, Sorsele kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av vandrarhem. Henriksfjäll 2:8, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Renovering av Lisa Stämps stuga. Saxnäs 3:1, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003
Byggnadsantikvarisk rapport. Upprustning av året runt viste. Satssjön, Saxnäs, Vilhelmina kn,
Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Peder Dahlström 2003

Byggnadsantikvarisk rapport. Hemnäset, Ammarnäs. Renovering av fyra lador, Ammarnäs 2:47,
Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Maria Löfgren,
2007 Dnr 304/06
Byggnadsantikvarisk rapport. Vindelånäset, Ammarnäs. Renovering av lada, Ammarnäs 2:136,
Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Maria Löfgren,

41

2007 Dnr 303/06

Carlzon Johan. 1997. Kvartsmaterialets förhållande till mikrospåntraditionen i Övre Norrland under mesolitikum - en jämförande studie med utgångspunkt i en kulturteoretisk
diskussion. CD-upps. Umeå vt 1997
Ericson Kristina. 1996. De Norrländska kvartsitspetsarna. En studie av derasdatering och
betydelsefunktion i det förhistoriska samhället. CD-upps. Umeå vt 96
Kulturhistoriska lämningar registrerade under bebyggelseinventering 1978 – 1980 i Västerbottens län
ovan odlingsgränsen, ungefärligt inprickade efter intervjuer. Christer Westerdahl, Västerbottens
museum, dnr 208/81. Opublicerad, förvaras på Västerbottens museum.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Storumans kommun. Etapp I av bebyggelseinventering i
Storumans kommun. Västerbottens museum 1989.
Olofsson Anders. 1995. Kölskrapor, mikrospånkärnor och mikrospån. CD-upps. Umeå vt 95
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Umeälvs källområden, Lappland, 1954 – 1955
Storuman – Juktån. Del 1 Text och fotograﬁer. Riksantikvarieämbetet.
Renovering av sydsamisk kåta, stolpbod och återskapande av torkställningar. Gamla Vilavistet,
Sotsbäcken vid Gausjosjön. Tärna socken. Dahlströms timmerstugor. Peder Dahlström 2005
Samiska fornlämningar. En studie inom förfjäll-fjällregionen i Vapstens sameby. Opublicerad
CD-uppsats vt-1996. Arkeologiska instututionen. Umeå Universitet
Slutbesiktning på Sara Doroteas stuga och lada i Giebna. Tärna socken och Storumans kommun.
Peder Dahlström 2000.

42

1

Innehåll
ARKEOLOGI ___________________________________________________________ 2
Registrerat antal forn- och kulturlämningar inom området ____________________ 2
Registrerade lämningstyper ______________________________________________ 5
Arkeologisk verksamhet _________________________________________________ 6
Inventeringar ____________________________________________________________________ 6
Arkeologiska undersökningar ______________________________________________________ 8

Inventerad areal _______________________________________________________ 12
Rapporternas miljöbeskrivningar _________________________________________ 15
Vad representerar de registrerade lämningstyperna? _______________________ 15
Vilka lämningar är skyddade och vilka skydd ﬁnns? _________________________ 17
Vilka är utpekade i olika kulturmiljöprogram ? _____________________________ 17
Vilka typer av arkeologisk verksamhet har bedrivits ? _______________________ 19
Vilka kunskapsluckor har påvisats i materialet och vilka har fyllts i? ____________ 23
RESTAURERADE BYGGNADER / MILJÖER ________________________________ 24
Antal insatser _________________________________________________________ 24
Vilka byggnadstyper/objekt har restaurerats ? _____________________________ 24
Var har byggnadsvårdsinsatser skett och när har dessa genomförts ? _________ 25
Är de vårdade miljöerna representativa för hela miljön? _____________________ 28
Vilken verksamhet representerar de restaurerade objekten/miljöerna? ________ 28
Vilka byggnader är skyddade och vilka skydd ﬁnns det? _____________________ 28
Vilka är utpekade i olika kulturmiljöprogram? ______________________________ 28
Vilka övriga insatser har genomförts? _____________________________________ 30
Vilka kunskapsluckor har påvisats i materialet och vilka har fyllts i ? ___________ 35
ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER __________________________________________ 36
Antal insatser och vilken typ av övriga skötselåtgärder har utförts ____________ 36
Vad har vårdats, enskilda objekt / miljöer _________________________________ 37
Inom vilka geograﬁska områden har övriga insatser bedrivits ________________ 37
Har miljön som helhet speglats i de skötselåtgärder som utförts _____________ 37
Vad representerar dessa miljöer / objekt __________________________________ 37
Vilka är skyddade, vilka är inom skyddade områden, vilka skydd ﬁnns det? ____ 40
Vilka miljöer / objekt är utpekade i KM-program och andra program? _________ 40
Vilka typer av övriga insatser har förekommit ______________________________ 41
Vilka kunskapsluckor har lyfts fram i materialet och kan nu identiﬁeras ________ 41

2

Jämtlands län
ARKEOLOGI

REGISTRERAT ANTAL FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR INOM OMRÅDET
Område
Länet i fjällområdet

Antal FMI-enheter
5874

Härjedalens kommun
Bergs kommun
Åre kommun
Krokom kommun
Strömsunds kommun
Idre nya sameby
Ruvhten sameby
Mittådalen sameby
Handölsdalen sameby
Tåssåsen sameby
Kall sameby
Njaarke sameby
Jovnevaerie sameby
Jiingevaerie sameby
Raedtivaerie sameby
Ohredahke sameby
Frostviken norra sameby
Ruvhten & Mittådalen samebyar
Mittådalen & Handölsdalen samebyar
Mittådalen & Handölsdalen & Tåssåsen
Handölsdalen & Tåssåsen samebyar
Handölsdalen & Kall samebyar
Njaarke & Jovnevaerie samebyar
Jovnevaerie & Jiingevaerie samebyar
Jiingevaerie & Raedtivaerie samebyar
Raedtivaerie & Ohredahke samebyar
Raedtivaerie & Frostviken norra samebyar
Ohredahke & Frostviken norra samebyar

1783
848
2280
388
581
57
844
477
1244
544
781
500
109
217
98
227
151
50
236
6
78
121
17
53
28
12
5
32

Kalfjäll

629

Tabell 1. Antal FMI-enheter i länet och i de delar av kommunerna och samebyarna som ligger ovan odlingsgränsen, samt det
antal FMI-enheter som är belägna på kalfjäll.

Vid arbetets gång har det visat sig att FMI-enheter med beömningen Utgår inte ingår i
det datauttag som är möjligt att göra, vilket innebär att dessa ej ﬁnns med i ovanstående
sammanställning. Vid kontroller så visar det sig att lämningar med ej tillfredställande
inprickningar kan erhålla bedömningen Utgår även om det rör sig om arkeologiskt
undersökta och daterade lämningar.
Flest registrerade FMI-enheter ﬁnns i Åre kommun och antalet är minst i Strömsunds
kommun. I Handölsdalens sameby finns flest registrerade FMI-enheter. Antalet
registreringar styrs främst av olika exploateringar t ex för vattenkraften men även av olika
3
inventeringsinsatser

4

5

REGISTRERADE LÄMNINGSTYPER
Lämningstyper

Antal

Boplats

1140

Fångstgrop

1003

Kåta

550

Förvaringsanläggning

324

Fångstgropssystem

313

Fyndplats

227

Härd

206

Fäbod

166

Husgrund historisk tid

160

Plats med tradition

102

Hög

91

Gruvområde

83

Renvall

78

Minnesmärke

74

Naturföremål/-bildning med tradition

66

Viste

62

Rengärda

59

Stensättning

50

Byggnad annan

48

Blästbrukslämning

47

Blästplats

47

Bytomt/gårdstomt

45

Fossil åker

35

Boplatsområde

31

Vägmärke

30

Bro

27

Ristning, medeltid/ historisk tid

26

Bengömma

24

Brott/täkt

22

Tabell 2. De olika lämningstypernas antal i fallande skala. Endast de lämningstyper med antal över tjugo har medtagits i tabellen

Huvudparten av de olika lämningstyperna speglar det samiska kulturlandskapets
olika dimensioner, allt ifrån bostäder till gravar och anläggningar för renskötseln. Det
förhistoriska jakt- och fångstsamhällets nyttjande av landskapet syns i den mängd boplatser
som registrerats och till den perioden kan troligen även en stor del av fångstgroparna föras.
Perioden med nybyggen och ökad tonvikt på fäboddrift avspeglas i husgrunderna och
fäbodarna. Gravar i form av högar och stensättningar speglar tillsammans med lämningarna
från den lågtekniska järnframställningen järnålderns utnyttjande av området.
I tabellen ovan framgår vilka lämningstyper som registrerats i störst omfattning. De
olika lämningstypernas innebörd har varierat över åren, så har t ex stalotomter under
vissa perioder registrerats som kåtatomt och under andra perioder har lämningstypen
6

viste inte funnits utan dessa lämningar har registrerats som härdar, bengömmor och
förvaringsanläggningar.
Lämningstyperna Övrigt, Obestämbar, Fornlämningsliknande lämning samt Sammanförda
lämningar har utelämnats eftersom de inte säger så mycket om vad lämningarna
representerar. Lämningstyperna Obestämbar och Sammanförda lämningar har tillkommit
vid konverteringen till FMIS där de gamla sakorden inte kunde passas in i det nya systemet.
Många Obestämbara består av sakord som i det äldre systemet kunde beskriva både enstaka
lämningar och områden. Vid arbetet med denna sammanställning har exceltabeller
framtagits med alla lämningar samt vilka äldre sakord som ingår i lämningstyperna
Obestämbar samt Sammanförda lämningar. Dessa levereras som digitala bilagor.

ARKEOLOGISK VERKSAMHET

Inventeringar
Fornminnesinventering (FMI): Inom området genomförde Riksantikvarieämbetet
förstagångsinventering för ekonomisk kartan på 1960- och 1970- talen, denna berörde
främst delar i östra delen av länet ovan odlingsgränsen. Åren 1997 – 2002 genomfördes
den s.k. ”Fjällinventeringen” i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Jämtlands
läns museum, då områden som saknar ekonomisk karta inventerades.
Att spåra sin historia (ASSH): EU-projekt 2005-2007 där Gaaltije var projektägare. Samtliga
samebyar i Jämtlands län samt Idre sameby i Dalarna medverkade i projektet vars syfte
var att samebyarna själva i samarbete med arkeolog skulle inventera och dokumentera
sina marker. Objekten registrerades i en databas (tillgänglig för samebyarna och Gaaltije).
Ungefär 1200 tidigare oregistrerade samiska kulturlämningar registrerades i databasen.
I databasen ﬁnns även registreringar från fjällinventeringen (främst i Njaarke och
Kalls samebyar) och äldre inventeringar – sammanlagt ﬁnns ca 2000 registreringar
i databasen. Vissa registreringar omfattar ﬂera objekt. Flera av samebyarna fortsätter
dokumentationsarbetet även efter projektets slut och registrerar i samma databas.
Skog & Historia (S&H):: Detta inventeringsprojekt bedrevs med arbetslösa som inventerade i
sin hembygd. Åren 1998 – 2006 har mindre delar av området berörts. Projektet har arbetat
inom mindre delar av det östra fjällområdet, framför allt i Krokoms och Åre kommuner
men även i Härjedalens kommun. De lämningar som har registrerats är övervägande
kulturlämningar av typen kolbottnar och tjärdalar, men även några enstaka fångstgropar,
en hällmålning och en hällristning. Av samiska lämningar ﬁnns sammanlagt endast
tre kåtatomter och en nedrasad njalla registrerad (i Vinklumpfjäll, Jiingevaerie sameby,
Hotagens sn).
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Område
Härjedalens kommun
Bergs kommun

FMI

ASSH

S&H
1998, 2005

1997, 1999, 2000

Tännäs, Ljusnedal, Linsell sn:ar

1999
1997-98 Kall, Åre, Undersåker sn

Åre kommun

1997 - 2002

1998 Mörsil sn
2006 Hallen sn
1997-98, 2001 Hotagen sn

Krokoms kommun

1997,2001 Laxsjö sn

2002

2001-03 Offerdal sn
2002-03 Alsen sn

Strömsunds kommun
Idre nya sameby
Ruvhten Sijte

2004 Frostviken sn

1983

2005-06 Tåsjö sn
2005-2007

2000

2005-2007

Mittådalens sameby

1997, 1999

2005-2007

Handölsdalens sameby

1997-1999

2005-2007

Tåssåsens sameby

1960-70 tal

2005-2007

Kall sameby

2001, 2002

2005-2007

2002

2005-2007

Njaarke sameby
Jovnevaerie

2005-2007

Jiingevaerie

2005-2007

Raedtievaerie sameby

1983

2005-2007

Ohredahke sameby

1983

2005-2007

Frostviken norra sameby

1983

2005-2007

Tabell 3. Omfattningen av de olika inventeringar som genomförts per kommun och sameby.

I ovanstående tabell framgår att inventeringsinsatserna har berört kommuner och samebyar
i olika grad. Strömsunds kommun har inte omfattats av fornminnesinventering efter 1983
och Jovnevaerie sameby har inte omfattats alls under senare år. Projektet Att Spåra Sin
Historia har omfattat alla samebyar. De inventeringar som genomförts inom projektet Skog
& Historia är mycket sporadiska och ännu inte kvalitetsgranskade.
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Arkeologiska undersökningar
Ark undersökta
FMI-enheter

Tidsperiod

Härjedalens kommun

19

1970-tal - 2005

Bergs kommun

23

1970-tal - 2005

Åre kommun

23

1970-tal - 2007

Krokoms kommun

2

1970 – 1980-tal

Strömsunds kommun

8

1980 – 1990-tal

Ruvhten Sijte

8

Mittådalen sameby

6

Handölsdalen sameby

17

Tåssåsen sameby

13

Kall sameby

11

Njaarke sameby

3

Jiingevaerie sameby

2

Raedtievaerie sameby

2

Frostviken norra sameby

6

Ruvhten+Mittådalen

5

Handölsdalen+Tåssåsen

2

Handölsdalen+Kall

1

Kalfjäll

6

Område
Länet i fjällområdet

76

Tabell 4. Antal arkeologiska undersökningar inom området, per kommun och sameby samt på kalfjäll.

Materialet baseras på uppgifter i FMIS vilka har kontrollerats mot rapportlistor vid
Jämtlands läns museum och kompletterats. Det visade sig att det fanns brister i materialet
från FMIS vad gäller vad som har undersökts samt att enstaka undersökta lokaler helt
saknar RAÄ nummer.
Totalt har 76 FMI-enheter undersökts inom området och ﬂest undersökningar har genomförts
i Berg- och Åre kommun samt i Handölsdalens- och Tåssåsens samebyar. Under 1940-talet
och framåt undersöktes många lämningar i samband med regleringarna av vattendragen för
vattenkraftsutbyggnaden. Dessa utfördes främst av Riksantikvarieämbetet. Från 1970-talet
är det främst Jämtlands läns museum som genomfört både exploateringsgrävningar men
även forskningsgrävningar. Delar av resultatet från dessa publicerades 1989 i skrifterna
”Arkeologi i fjäll, skog och bygd”, del 1&2. Under senare år har många undersökningar
genomförts p g a erosionsskador.

9

10

11

Härjedalen

Berg

Åre

Krokom

Strömsund

Kalfjäll

4 fångstgropssyst

7 fångstgrop

8 fångstgrop

1 fäbod

6 stalotomt

3 stalotomt

3 boplats

4 boplats

3 fångstgropsyst

1 fångstgropsyst

2 grav

2 ﬂatmarksgrav

2 färdväg

2 husgrund

3 boplats

2 fossil åker

2 hög

2 ﬂatmarksgrav

1 blästplats

2 stensättning

2 fyndplats

1 boplatsområde

2 fossil åker

2 hög

1 ﬂatmarksgrav

1 ﬂatmarksgrav

2 kåta

1 fyndplats

1 fångstgropssyst

1 gruvhål

1 gravfält

1 fäbod

1 gravplats

1 husgrund hist

1 gravboplatsomr

1 stensättning

1 gruvhål

1 hyttområde
1 kvarn
Tabell 5. Antal undersökta lämnningstyper per kommun samt på kalfjäll

Ruvhten
Mittådalen

2 fångstgropssystem, 2 boplats, 1 boplatsområde
1 ﬂatmarksgrav, 1 fyndplats, 1 hyttområde
2 fossil åker, 1 fångstgropssystem, 1 färdväg
1 gravfält, 1 hyttområde
3 boplats, 2 ﬂatmarksgrav, 2 fångstgropssystem,

Handölsdalen

2 hög, 2 kåta, 2 stensättning, 1 blästplats
1 fyndplats, 1 fångstgrop, 1 fossil åker

Tåssåsen

7 fångstgrop, 2 husgrund, 1 ﬂatmarksgrav
1 fyndplats, 1 fångstgropssystem, 1 fäbod

Kall

7 fångstgrop, 2 hög, 1 gruvhål, 1 stensättning

Njaarke

3 boplats

Jiingevaeire

1 fångstgropssystem, 1 fäbod

Raedtievaerie

2 grav

Frostviken norra

6 stalotomt

Ruvhten+Mittådalen

1 boplats, 1 fångstgropssystem, 1 husgrund
1 kvarn, 1 färdväg

Handölsdalen+Tåssåsen

1 boplats, 1 grav- och boplatsområde

Handölsdalen+Kall

1 fångstgropssystem

Tabell 6. Antal undersökta lämnningstyper per sameby

Bland de lämningstyper som undersökts är fångstgropar och fångstgropssystem ﬂest men
ett ﬂertal boplatser och olika gravar har även undersökts. Intressant är att även sentida
lämningar i form av en kvarn och två fäbodar har undersökts. Endast sex lämningar belägna
på kalfjäll har undersökts.
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INVENTERAD AREAL
Område
Länet i fjällområdet

År 1964-1974
15027,39

%
59,03

År 1983-2002
6149,7

%
24,16

Härjedalens kommun

5447,06

85,04

1136,79

17,75

Bergs kommun

2354,88

72,6

888,71

27,4

Åre kommun

2919,37

41

3801,98

53,39

Krokom kommun

2095,83

43,74

32,77

0,84

Strömsunds kommun

2209,91

46,16

467,53

9,77

Ruvhten Sijte

1409,74

64,61

770,91

35,33

Mittådalen sameby

1997,03

75,34

653,72

24,66

Handölsdalen sameby

1780,75

53,68

1536,85

46,32

Tåssåsen sameby

2299,33

100

0

Kall sameby

727,56

29,3

1755,96

70,7

Njaarke sameby

172,32

11,2

840,46

54,62

Jovnevaerie sameby

708,12

51,6

23,3

1,7

Jiingevaerie sameby

1324,09

60,72

0

Raedtivaerie sameby

999,86

72,26

128,27

9,27

Ohredahke sameby

409,99

35,55

49,29

4,27

Frostviken norra sameby

93,93

9,12

235,48

22,86

Ruvhten & Mittådalen samebyar

478,24

100

0

Mittådalen & Handölsdalen samebyar

438,24

97,29

12,19

Mittådalen & Handölsdalen & Tåssåsen

148,31

100

0

Handölsdalen & Tåssåsen samebyar

697,76

100

0

Handölsdalen & Kall samebyar

534,98

99,7

1,63

0,3
2,63

Njaarke & Jovnevaerie samebyar

2,71

3,23

1,49

5,7

Jovnevaerie & Jiingevaerie samebyar

234,43

100

0

Jiingevaerie & Raedtivaerie samebyar

252,5

82,77

0

Raedtivaerie & Ohredahke samebyar

72,6

27,87

25,11

Raedtivaerie & Frostviken norra samebyar

100,9

100

0

42,26

23,58

1,46

0,81

2047,8

8,04

2808,3

11,03

Ohredahke & Frostviken norra samebyar

Kalfjäll

9,64

Tabell 7. Inventerad yta i kvadratkilometer åren 1961-74 samt 1983 – 2002 inom området samt per kommun, sameby och
kalfjäll.

Fornminnesinventeringar har genomförts över landet i olika omgångar. Under perioden
1964 – 1974 genomfördes en förstagångsinventering för den ekonomiska kartan i Jämtlands
län vilken främst berörde områdets östra delar och omfattade 59,03 % av området ovan
odlingsgränsen varav 8,04% utgjorde kalfjäll. Under åren 1983 - 1994 genomfördes en
andragångsinventering som till största delen förlades till nordvästra delen av området
och som omfattades av utgivningen av ekonomisk karta. Åren 1997 – 2002 genomfördes
den s.k. Fjällinventeringen som främst berörde områden som saknar ekonomisk karta.
Åren 1980 – 2001 var det 24,16 % av länet ovan odlingsgränsen som omfattades av
fornminnesinventering varav 11,03% utgjorde kalfjäll. De arealer som anges ovan utgår
ifrån inventerade kartblad men det är sällan som hela kartbladet omfattas av fältinventering,
oftast är det delar av kartbladen som besöks.
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RAPPORTERNAS MILJÖBESKRIVNINGAR

Generellt: Inga eller korta miljöbeskrivningar i de äldre rapporterna, något bättre i de
nyare. Fjällinventeringsrapporterna från 1997 – 2002 innehåller lite mera utförligare
miljöbeskrivningar.

VAD REPRESENTERAR DE REGISTRERADE LÄMNINGSTYPERNA?
Lämingstyper
Kåta
Förvaringsanläggning
Härd
Renvall
Viste
Rengärda
Bengömma
Stalotomt
Hornsamling
Kolningsanläggning
Kemisk industri
Område med skogsbrukslämningar
Ristning, medeltid/historisk tid
Minnesmärke
Stridsvärn
Militär anläggning övrig
Fästning/skans
Militär mötesplats
Område med militära lämningar
Blästbrukslämning
Blästplats
Smideslämning
Vårdkase
Kyrka/kapell
Plats med tradition
Naturföremål/-bildning med tradition
Offerplats
Källa med tradition
Offerkast
Färdväg
Vägmärke
Bro
Vad
Samlingsplats
Fångstgrop
Fångstgropssystem
Fångstanläggning övrig
Skåre/jaktvärn
Träindustri
Kalkugn
Småindustriområde
Hällristning
Hällmålning

Antal
550
324
206
78
62
59
24
17
4
17
12
1
26
74
16
3
2
1
1
47
47
3
1
2
102
66
15
11
4
47
30
27
3
1
1003
313
15
4
12
8
2
11
16 16

Verksamhet

Tidsperiod

Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Viste
Skogsbruk
Skogsbruk
Skogsbruk
Ristningar
Minnesstenar
Militär verksamhet
Militär verksamhet
Militär verksamhet
Militär verksamhet
Militär verksamhet
Metallframställning
Metallframställning
Metallframställning
Maritim verksamhet
Kyrkor
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kult,offer,folktro
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Jakt- och fångst
Industri
Industri
Industri
Hällristningar
Hällmålning

vikingatid-nutid
jäå-nutid
jäå-nutid
historisk tid
vikingatid-nutid
historisk tid
vikingatid-nutid
vikingatid
historisk tid
jäå-historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
jäå-medeltid
jäå-medeltid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
historisk tid
stå-1864 eKr
stå-1864 eKr
historisk tid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
stå-brå
stå

Gränsmärke
Hög
Stensättning
Grav - uppgift om typ saknas
Begravningsplats enstaka
Gravfält
Röse
Flatmarksgrav
Grav- och boplatsområde
Begravningsplats
Boplats
Boplatsområde
Boplatsgrop
Kokgrop
Skärvstenshög
Boplatsvall
Gruvområde
Brott/täkt
Gruvhål
Hyttområde
Fäbod
Husgrund, historisk tid
Byggnad annan
Bytomt/gårdstomt
Lägenhetsbebyggelse
Hembygdsgård
Husgrund, förhistorisk/medeltida
Byggnadsminne
Fossil åker
Område med fossil åkermark
Kvarn
Röjningsröse
Hägnad
Stenröjd yta

17
91
50
13
9
6
5
4
2
1
1140
31
15
11
9
2
83
22
13
6
166
160
48
45
11
5
2
1
35
17
8
5
2
2

Gränsmärken
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Grav
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bergsbruk
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Bebyggelse
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet
Agrar verksamhet

medeltid-nutid
jäå
jäå-medeltid
historisk tid
jäå
brå-jäå
jäå-medeltid
stå-historisk tid
historisk tid
stå-jäå
stå-historisk tid
stå-jäå
stå-medeltid
brå-jäå
stå
medeltid-nutid
stå-historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
medeltid-nutid
historisk tid
medeltid-nutid
historisk tid
historisk tid

Tabell 8. De olika lämningstyperna som kan knytas till en verksamhet samt deras datering.

De olika lämningstyperna som kan knytas till visten är 1 324 och är från tidsperioden
järnålder – historisk tid. Lämningstyper som representerar skogsbruket är 30 och dateras
till historisk tid. Antalet run- och bildristningar är 26 och är från perioden medeltid
– nutid. Inom området ﬁnns 73 minnesstenar från historisk tid. De olika lämningarna som
representerar militär verksamhet är 23 och från historisk tid. Områdets metallframställning
syns i de 97 lämningar från järnålder till nutid som kan hänföras till den verksamheten.
Endast en lämning i form av en vårdkase visar en maritim verksamhet. Inom området
ﬁnns 2 kyrkor som är från medelti d till historisk tid. Lämningar som representerar kultoffer-folktro är 198 och kan dateras till perioden järnålder – historisk tid. Lämningar
från olika typer av kommunikation är 108 och är från medeltid till historisk tid. Jakt- och
fångstlämningarna är 1 320 och kan hänföras till perioden stenålder – historisk tid. Olika
typer av industrilämningar är 22 och är från medeltid till historisk tid. Från sten- och
bronsålder är de 16 hällmålningar och 11 hällristningar som speglar den förhistoriska
människans religiösa föreställning. Antalet gränsmärken är 17 och är från perioden
medeltid – nutid. De olika typerna av gravar är 181 och är från perioden bronsålder
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– historisk tid. De lämningstyper som kan knytas till boplatser är 1 208 och härstammar
från perioden stenålder – historisk tid. 124 lämningar kan knytas till bergsbruk som kan
dateras från stenålder – historisk tid. De olika bebyggelselämningarna är 438 och är från
medeltid – historisk tid. Olika lämningar som speglar en agrar verksamhet är 69 kan
hämföras till perioden medeltid – historisk tid.

VILKA LÄMNINGAR ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS?

Inom området är 2 461 FMI-enheter bedömda som Fasta fornlämningar och skyddas av
KML. Inom Riksintresseområden för kulturmiljövården ﬁnns 1 103 FMI-enheter varav 474
är Fasta fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken. En nationalpark ﬁnns inom området
och där är 10 FMI-enheter varav alla är Fasta fornlämningar. Inom naturreservaten ﬁnns
1 267 FMI-enheter varav 740 är Fasta fornlämningar, dessa skyddas av miljöbalken.

VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM ?

I länets fornvårdsprogram ligger följande objekt ovan odlingsgränsen:

Objekt i fornvårdsprogram
5 lokaler med gravhögar
5 lokaler med gravfält
2 lokaler med skansar
2 lokaler med stalotomter
1 lokal med hällmålning
1 gruvområde
1 bruksområde
1 lappviste
1 lokal med bebyggelselämningar
Tabell 9. De olika kulturmiljöerna som är utpekade i länets fornvårdsprogram.

Kommentar: Fornvårdsprogrammet upprättades tidigt på 1980-talet. Stalotomtslokalerna
tillkom 1995. Att objekt ﬁnns med i fornvårdsprogrammet innebär inte att de vårdas. Det
samiska vistet har till exempel aldrig vårdats. Däremot vårdas vissa fornlämningsmiljöer
som inte ingår i fornvårdsprogrammet.
Kulturmiljöprogram ﬁnns i dagsläget endast för Strömsunds kommun. Där har en
stalotomtslokal och två samiska miljöer utpekats som kulturhistoriskt värdefulla.
Ett program för hela länet håller just nu på att tas fram av länsstyrelsen och länsmuseet.
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FMI-enheter inom skyddade områden, Z län
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VILKA TYPER AV ARKEOLOGISK VERKSAMHET HAR BEDRIVITS ?

Exploateringar
Under 1940-talet påbörjades en omfattande utbyggnad av de norrländska vattensystemen. I
samband med dessa regleringar påbörjade riksantikvarieämbetet 1942 kulturhistoriska och
arkeologiska undersökningar av de hotade vattensystemen. Syftet med undersökningarna
var till en början att utröna de ev. skador på kulturmiljön och fornlämningarna som
regleringen skulle innebära. Inventeringarna var till en början översiktliga och omfattade
fornlämningar, fornfynd samt fotografering av berörda älv- och sjösträckor. Med tiden
ökade dock dokumentationsnivån till att gälla en mera heltäckande kulturhistorisk
redovisning av både förhistorisk och historisk karaktär. I samband med de utvecklade
förhållningslinjerna gjordes även en kulturhistorisk rangordning av berörda vattensystem.
Det enorma fyndmaterial som regleringsgrävningarna genererade bearbetades inom
projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB) vars huvudmän var Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museum och Stockholms universitet.
Under åren har Jämtlands läns museum genomfört exploateringsundersökningar i
samband med vattenregleringar, vägbyggen, bebyggelseetableringar, skidanläggningar
samt med anledning av erosionsskador orsakade av vattenregleringarna.
Inventeringar
Fornminnesinventering 1964 – 2002
Under perioden 1964 – 1974 genomfördes en förstagångsinventering för den ekonomiska
kartan. Under åren 1983 - 1994 genomfördes en andragångsinventering som till största
delen förlades till nordvästra delen av området och som omfattades av utgivningen av
ekonomisk karta. Åren 1997 – 2002 genomfördes den s.k. Fjällinventeringen som främst
berörde områden som saknar ekonomisk karta.
Specialinventering av samiska miljöer 1974. Omfattade delar av Tåssåsens sameby. Riksantikvarieämbetet (inför framtida inventeringsinsatser i fjällen, samt ökade markexploateringar). Rapport Hallberg m.ﬂ. 1976.
Kulturhistorisk inventering av Stora Stensjön inför vattenreglering. Kort rapport. 1978.
Jämtlands läns museum.
Inventering Anjan, Juvuln och Torrön i Kalls sn inför vattenreglering. Jämtlands läns museum
1979.
Inventering av Kvissleströmmarna, Dammån och Storån med källsjöar (avsedd att ligga till
grund för en kulturhistorisk bedömning av vattendragens närområden). Jämtlands läns
museum 1982.
Samiska kulturlämningar i Jämtlands län. Redogörelse för fornminnesinventeringen
särskilt avseende samiska lämningar. Stencil Jämtlands läns museum. Bergvall 1983.
Riksantikvarieämbetet, Jämtlands läns museum.
Finanisering Riksantikvarieämbetet.
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Kulturlämningar i västra Jämtlands fjälltrakter. 1983. Björn Björk. Finansiering?
Inventering Ohredahke sameby 1985-86. JLM i samarbete med Ohredahke sameby.
Rapport Samiska kulturmiljöer i Frostvikens socken, Jämtlands län. Del 1 och 2. Heinerud
1996.Finanisering Jämtlands läns museum, Riksantikvarieämbetet
Inventeringsläget för forn- och kulturlämningar i de södra fjälltrakterna. Riksantikvarieämbetet.
Rapport Hermodsson 1996. Finansiering Riksantikvarieämbetet.
Projekt
Att spåra sin historia
EU-projekt 2005-2007. Samtliga samebyar i Jämtlands län samt Idre sameby i Dalarna
medverkade i projektet vars syfte var att samebyarna själva i samarbete med arkeolog skulle
inventera och dokumentera sina marker.
Skog & Historia 1998 – 2006
Detta inventeringsprojekt bedrevs med arbetslösa som inventerade i sin hembygd. Åren
1998 – 2006 har mindre delar av området berörts.
Från forntid till nutid i Tännäs sameby (Ruvhten Sijte). EU-projekt, dokumentation /
inventering i samebyn. 1997-2000. Opulicerade arbetsrapporter (Ljungdahl). EU-projekt,
Riksantikvarieämbetet medﬁnansiär.
Njaarke sameby förr och nu. EU-projekt, dokumentation / inventering i samebyn 2003-2005.
Opublicerade arbetsrapporter samt Skrift ”Njaarke sameby – renskötsel i tre årtusenden.
(Ljungdahl). EU-projekt, Riksantikvarieämbetet medﬁnansiär.
Sydsamiska kulturmiljöer. Interreg.projekt. 1998 – 2000. Gaaltije projektägare.
Dokumentation Tännäs och Idre samebyar,Elgå och Riast Hylling reinbetedistrikt. Interreg.
projekt, Riksantikvarieämbetet medﬁnansiär.
RANE; Rock Art in Northern Europe
Projektet bedrevs under åren 2002 – 2005 som ett EU-projekt som omfattade länder i Europa
med hällkonst. I länet genomfördes ett ﬂertal dokumentationer av hällmålningar i Duved,
Stor-Rensjön, Hästskotjärn, Rogen, Tänndalssjön, Särvsjön samt hällristningar i Duved
och Landverk. Inom ramen för projektet genomfördes även en arkeologisk undersökning
av marken nedanför hällmålningarna på Flatruet. Jämtlands läns museum
Forskning
”Sörsamiska projektet”. Det var ett svenskt-norskt samarbetsprojekt, som inleddes 1984
och sökte besvara frågan om det funnits en samisk befolkning i Härjedalen, Jämtland och
Hedmark, under järnålder-medeltid. Projektet resulterade, på svensk sida, i inventeringar
och undersökningar inom Ljusnans källområde i Tännäs sn. Arbetet kom främst att
koncentreras till undersökningar av det vikingatida, samiska ﬂatmarksgravfältet i Vivallen,
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Tännäs sn.

Ark. undersökning gravfältet Vivallen, RAÄ nr 181 Tännäs sn samt kulturlager och gravhög.
1984-87. Sörsamiska projektet. Rapport Möten i gränsland. I. Zachrisson
Underlag för arkeologisk forskning i Jämtlands län. Rapport Sundström 1994 Jämtlands läns
museum. Finansiering Riksantikvarieämbetet
Forskningsundersökning vid Hedningsgärdet, RAÄ nr 169 Tännäs sn. Jämtlands läns museum
1992-94.
Forskningsundersökning husgrund, RAÄ nr 298 Oviken sn, i anslutning till Jämt-Norgevägen,
Arådalen. Jämtlands läns museum 1995.
Pollenanalys Kruanavajja. Forskning. Opublicerad rapport Länsstyrelsen 1998.
Forskningsundersökning av fångstgrop RAÄ nr 286, Tännäs sn. Rogen. Jämtlands läns museum
2000.
Forskningsundersökning fångstgrop och järnframställningsplatser, RAÄ nr 25 & 55 Klövsjö sn 2000.
Jämtlands läns museum, Skogsvårdsstyrelsen – demonstrationsområde. Lifeprojekt.
Ark. undersökning boplats vid Sösjön, RAÄ nr 599 Kall sn. 2003-2005. Forskningsgrävning.
Länsstyrelsen, Jämtlands läns museum
Ark. undersökning kåtatomt, Storulvåvägen (204) 2005. Jämtlands läns museum, Umeå
univ. 2005. Finansiär Vägverket.
Arkeologiska undersökningar (seminariegrävningar). Munkebodvallen, fäbodvall i
Oviksfjällens fäbodområde. Mittuniversitet i samarbete med JLM. Rapport Avslutande
arkeologisk undersökning av fäbodvallen Munkebovallen 2006. Jämtlands läns museum 2007.
Finansiär Mittuniversitet.
”Historisk kulturlandskapsanalys, Bruksvallarna / Mittåkläppen”
Mittåkläppen”. Rapport ”Markutnyttjande
i västra Härjedalen, delrapport 1” Mitthögskolan 2001. Finansiering RAÄ och
Mitthögskolan.
Arkeologiska utredningar
Utredning för nyprojektering av fornvårdsobjekt i fjällområdet. 1995. Länsstyrelsen. Finansiering
Riksantikvarieämbetet
Fjällområdets kulturmiljöer – planeringsunderlag för vård och informationsinsatser kring
kulturminnen och kulturmiljöer i Jämtlands fjällregion med särskild studie av västra Jämtlands
fjälltrakter. A. Hansson. Kulturhistorisk utredning Jämtlands läns museum 1996.
Finansiering STF och SSR.
Särskild utredning Hamptjärn, RAÄ nr 3 Frostviken sn, provtagning stalotomter. Jämtlands
läns museum 1995.
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Särskild utredning Maskien, RAÄ nr 261 Frostviken sn, provtagning stalotomter. Jämtlands
läns museum 1995.
Ark. utredning i närheten av skärvstensvall, RAÄ nr 10 Undersåker sn. m.m. inför byggande
av bro. Jämtlands läns museum 1988.
Ark. utredning inför planerad golfbana SV Björnrike. Jämtlands läns museum 1991.
Särskild utredning, uppgifter om karolinergrav RAÄ nr 102 Åre sn. Jämtlands läns museum
1992.
Ark. utredning inför bostadsbebyggelse, Mässlingen. Jämtlands läns museum 1995.
Ark. utredning vid utbyggnad av väg 336 Järpen – riksgränsen, delen Sulviken – Tyckelbäcken,
Kalls sn. Jämtlands läns museum 1995.
Ark. utredning (fångstgropssystem RAÄ nr 87 & 373 Åre sn, fäbod ) inför eventuell bergtäkt
i Handöl. Jämtlands läns museum 1997.
Ark. utredning inför mastbygge Ramundberget. Jämtlands läns museum 1997.
Särskild ark. utredning av gravfält på Långnäset, RAÄ nr 58 Åre sn. Inför byggade av återin
ﬁltrationsanläggning. Jämtlands läns museum 1997.
Ark. utredning av kulturlager invid gravfält, RAÄ nr 77 Storsjö sn. Ljungdalen.
Erosionsskada. Jämtlands läns museum 1997.
Ark. utredning inför planerad utbyggnad av Åre skidområde, Mörviken och Totten. Jämtlands
läns museum 2001.
Ark. utredning inför detaljplan, Storvallen. Jämtlands läns museum 2001.
Särskild utredning inför anläggning för telekommunikation Sölsved. Uppgift om fäbod.
Arkeologicentrum 2002.
Särskild utredning inför byggande av ny vägsträckning Torsborg – Ljungdalen (Storsjö sn).
Arkeologicentrum 2003.
Särskild utredning inför vindkraftverk. Björnskallen, Skärkdalen, Storsjö sn.
Arkeologicentrum 2005.
Särskild utredning inför vindkraftverk, Stentjärnsåsen, Tännäs sn. Arkeologicentrum 2005.
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VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I?

Inventeringsläget för forn- och kulturlämningar i de södra fjälltrakterna. Riksantikvarieämbetet.
Rapport Hermodsson 1996:
”Genomgång av registreringsläget för olika kategorier av lämningar visar att dessa har en relativ
ojämn fördelning över området. De specialinventeringar som har utförts har framförallt påvisat
luckor i FMR när det gäller boplatser och samiska lämningar. Detta beror förmodligen delvis på att
dessa lämningar varit prioriterade kategorier vid de intensiva inventeringsinsatserna. En satsning
på andra kategorier skulle troligen ge en annan bild. En fundamental fråga är också vilka delar av
de södra fjälltrakterna som ska prioriteras vid en kommande inventering. Självfallet är det i första
hand de delar där ekonomisk karta saknas. I andra hand bör de områden som inventerats tidigt,
och där ett relativt lågt antal lämningar för en eller ﬂera kategorier kan konstateras, bli föremål för
kommande satsningar. Genomgången av fjällsocknarna kan här utnyttjas som vägledning”.
” Genomgången ovan av de olika kategorierna och vad som berörts om kunskapsläget och
forskningen kring dessa, understryker behovet av nya, omfattande inventeringssatsningar. För
många intressanta forskningsproblem, exempelvis frågan om den samiska närvaron i förhistorisk
tid i de södra fjälltrakterna, kan nya förutsättningar därmed komma att skapas för fortsatt forskning.
Den främsta motiveringen för nyinventeringar är dock kanske kulturmiljövården behov att
kunna skydda fornlämningsmiljöerna för framtiden. Exploateringstrycket från skogsbruk och
turistindustrin utgör här ett allvarligt hot”.

I fjällinventeringarna 1997 – 2001 var fortsatt kunskapsuppbyggnad kring fjällen kultur- och
fornlämningsmiljöer den övergripande inriktningen. Inga speciella frågeställningar förekom.
Egen analys
Idag är inventeringsunderlaget bättre p.g.a. fjällinventeringen. Men eftersom den inte
är genomförd överallt ﬁnns fortfarande stora inventeringsluckor. Dessutom bör de delar
av fjällområdet som förstagångsinventerades i samband med utgivandet av ekonomiska
kartan revideringsinventeras utifrån ny inventeringsteknik och nya kunskaper.
Kunskaperna om det samiska kulturlandskapet är långt ifrån tillfredställande. Fortsatt
inventering i samarbete med samebyarna är nödvändigt. Dessutom behövs många ﬂera
dateringar och undersökningar för att kartlägga den äldre samiska historien i länet.
Samebyarnas egna dokumentationer visar att mängden samiska kulturlämningar är mycket stor över hela fjällområdet.
Idag är fjällen utsatt för ännu ﬂer exploateringar är tidigare. Förutom skogsbruk och turism
är utbyggnad av vindkraft och master samt gruvbrytning stora arealkrävande ingrepp i
känsliga miljöer.
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RESTAURERADE BYGGNADER / MILJÖER

ANTAL INSATSER

99. Antal insatser baseras på uppgifter i rapporter samt på uppgifter från Länsstyrelsen
Kulturmiljö. I vissa fall saknas rapporter och de uppgifter som ﬁnns nämner inte antal, t ex i
Strömsunds kommun har ett ﬂertal lador renoverats i Frostviken men antal och geograﬁska
uppgifter saknas varför dessa saknas i denna sammanställning. Antalet insatser är troligen
högre än 99.
VILKA BYGGNADSTYPER/OBJEKT HAR RESTAURERATS ?

Samiska miljöer: Visten, sommarskola, föreningshus, kyrkstad, samiska nybyggen
Objekt

Antal

Torvkåta
Förrådsbod
Brädkåta
Stuga
Pappkåta
Mångkantig kåta
Jordkällare
Samlingslokal
Sommarskola
Båthus

33
24
6
6
5
2
2
1
1
1

Summa

81

Tabell 10. De olika typer av byggnader i samiska miljöer som vårdats.

Därutöver har dokumentationer av en klykstångskåta, en ställning, en kyrkstad samt en
bebyggelse skett.
Jordbruksmiljöer: Nybyggen, fjällägenheter, jordbruk, fäbodar
Objekt

Antal

Fäbodar
Nybyggen
Lador
Skifferladugård

15
2
3
1

Summa

21

Tabell 11. De olika typerna av byggnader i jordbruksmiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .
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Bruksmiljöer
Objekt

Antal

Gruvområde
Herrgård
Torp

2
1
1

Summa

4

Tabell 12. De olika typerna av byggnader i bruksmiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Turistmiljöer
Objekt

Antal

Hotell
Villor
Turiststation

2
2
1

Summa

5

Tabell 13. De olika typerna av byggnader i turistmiljöer som vårdats, uppdelade efter antal .

Av ovanstående tabeller framgår att huvudparten av byggnadsvården har genomförts på
olika samiska byggnader och bland dessa dominerar kåtor och bodar. De insatser som
omfattat jordbruksmiljöer har främst berört fäbodar.

INOM VILKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN HAR BYGGNADSVÅRDSINSATSER SKETT OCH
NÄR HAR DESSA GENOMFÖRTS ?
Område
Länet i fjällområdet
Härjedalens kommun
Bergs kommun
Åre kommun
Krokom kommun
Strömsunds kommun
Ruvhten sameby
Mittådalen sameby
Handölsdalen sameby
Tåssåsen sameby
Kall sameby
Njaarke sameby
Jovnevaerie sameby
Jiingevaerie sameby
Raedtivaerie sameby
Ohredahke sameby
Frostviken norra sameby
Mittådalen & Handölsdalen & Tåssåsen
Handölsdalen & Tåssåsen samebyar

Kalfjäll

Vårdinsatser
99

Tidsperiod
1975-2008

25
40
21
8
5
11
12
7
11
10
2
2
6
1
2
2
1
3

1980-2008
1975-2006
1988-2006
1994-2007
2002-2005
1986-2006
1980-2006
2002-2005
1975-2005
1988-2006
1999-2001
2000-2001
1994-2004
2003-2005
2002-2003
2003-2004
1994-1995
1995-2000

6

2003-2005

Tabell 14. Antal vårdinsatser per kommun, sameby samt de som är belägna på kalfjäll.

Som framgår av tabellen ovan så har ﬂest vårdinsatser genomförts inom Bergs kommun
samt i Mittådalens sameby
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ÄR DE VÅRDADE MILJÖERNA REPRESENTATIVA FÖR HELA MILJÖN?

Ja i stort sett
VILKEN VERKSAMHET REPRESENTERAR DE RESTAURERADE OBJEKTEN/MILJÖERNA?

De vårdade objekten representerar främst olika samiska verksamheter med olika typer
av kåtor och bodar, tamrenskötsel, samisk föreningsverksamhet, samiska kyrkliga
sammankomster och samisk nybyggarverksamhet. Fäboddriftens betydelse samt
fjälljordbrukens byggnadsbestånd visas i vården av dess byggnader. Den gruv- och
bruksverksamhet som bedrivits i området belyses av vården av dess olika byggnader. Den
tidiga och exklusiva turismen representeras av jaktvillorna och andra turistanläggningar.

VILKA BYGGNADER ÄR SKYDDADE OCH VILKA SKYDD FINNS DET?

I området ﬁnns 14 byggnadsminnen. I Krokoms kommun ﬁnns två byggnadsminnen,
en fäbodvall (Myrbodarna) och ett nybygge (Per Hansagården). I Åre kommun ﬁnns 12
byggnadsminnen vilka utgörs av tre jaktvillor, tre järnvägsstationer, två villor, ett turisthotell, en herrgård, en gård och ett torp, dessa skyddas av KML. Ett av länets Kulturreservat, Lillhärjåbygget, ligger inom området. Här ﬁnns vårdade byggnader som skyddas av miljöbalken. Inom Riksintressena i området ﬁnns 36 byggnader som omfattas av
miljöbalkens skydd. I naturreservaten ﬁnns 9 byggnader som omfattas av miljöbalkens
skydd.

VILKA ÄR UTPEKADE I OLIKA KULTURMILJÖPROGRAM?
Objekt

Namn

Program

Sommarviste
Sommarviste
Kyrkstad
Fjällägenhet
Fjällägenhet
fd.Fjällägenhet
Sommarviste

Härbergsdalen
Silken
Ankarede
Härbergsdalen
Leipikvattnet
Väktarmon
Preanekken (Malmagsvistet)

KM-program Strömsund
KM-program Strömsund
KM-program Strömsund
KM-program Strömsund
KM-program Strömsund
KM-program Strömsund
Fornvårdsprogrammet

Tabell 15. De objekt som är utpekade i olika kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram ﬁnns i dagsläget endast för Strömsunds kommun. Ett program för hela
länet håller på att tas fram av Länsstyrelsen och Länsmuseet.
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Byggnader inom skyddade områden, Z län
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VILKA ÖVRIGA INSATSER HAR GENOMFÖRTS?
Hela länet:

Översiktlig inventering av äldre samiska kulturlämningar i behov av byggnadsvårdande åtgärder
1983. Länsstyrelsen (rennäringsfunktonen) utförde och ﬁnansierade.
Intervjuer med äldre renskötare i samebyarna angående bl.a. äldre byggnader i behov av
upprustning (inget fältarbete). Resulatet blev en rapport med kartinprickningar. Vissa
intervjuer ﬁnns sparade som bandinspelningar på Jämtlands läns museum. Kommentar:
bra underlag vid fältinventering eftersom inte bara byggnader utan även gamla boplatser m.m.
ﬁnns inprickade.
Bevarande av det samiska kulturarvet 1998 - 2000
Program för stöd 1998 – 2000. För hela svenska Sapmi. Inkluderar byggnadsvård. Samarbete
Riksantikvareämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR, Sametinget.
Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Bevarande av det samiska kulturarvet 2003 - 2007
Program 2003 – 2007. Fortsatt program för stöd. För hela Sapmi. Inkluderar byggnadsvård. Samarbete Riksantikvareämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, övriga museer, SSR,
Sametinget. Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Fjällägenheter i Jämtlands län. Kulturhistorisk utredning. Jämtlands läns museum 1981.
Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Fjällägenhetsinventering 1995.
Regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvareämbetet att
inventera alla landets fjällägenheter från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Jämtlands
läns museum och länsstyrelsen utförde inventeringen i Jämtlands län. Inventeringen avsåg
både byggnadsbestånd och markanvändning. Riksantikvareämbetet, Naturvårdsverket och
Jordbruksverket ﬁnansierade.
Byggnadsvård i Jämtlands län. Jordbrukets byggnader.
Informativ broschyr om bl.a. skötsel av jordbrukets byggnader. Länsstyrelsen och Jämtlands
läns museum 2002. Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Ladans landskap – hotad miljö
Förslag till en kampanj för bevarande av äldre ekonomibyggnader i det norrländska
odlingslandskapet. Ett kunskapsunderlag inom ramen för miljömålsarbetet. Jesper Larsson,
länsstyrelsen och Riksantikvareämbetet 2002. Rapport Jämtlands läns museum 2003.
Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Fäbodar i Sverige
Ett underlag för bevarandeplan. Jämtlands läns museum på uppdrag av Riksantikvareämbetet
1997. Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Fäbodar i Jämtland och Härjedalen
En länssammanställning av inventerade fäbodar Sara Höglund, Jämtlands läns museum
1999. Riksantikvareämbetet ﬁnansierade. 31

Restaurerade fäbodar
Utvärdering av upprustningssatsningen 1998-2001 i Jämtlands län. Sara Höglund,
Jämtlands läns museum 2005. Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Turismens miljöer
En genomgång av turismens miljöer och byggnader. Historik och viss beskrivning av
byggnaderna. De ﬂesta miljöerna ligger inom fjällområdet.Länsstyrelsen 2001. Rapport
(Loock). Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Kraftverket i landskapet
Vattenkraften i Jämtlands län under 100 år. En inventering och beskrivning av vattenkraftens
byggnader. Flera kraftverk ligger i fjällområdet. Länsstyrelsen 2002. Rapport (Loock).
Riksantikvareämbetet ﬁnansierade.
Interreg.projekt ”Byggnadstradition i grensetrakter”.
Värmland – Jämtland, Hedmark – Nord Tröndelag. 2004-2007.
Frågor: Vad förenar / skiljer sig åt beträffande sätt att bygga, hantverksmetoder, material.
Syfte: utbyta erfarenheter mellan olika yrkesgrupper. Publika aktiviteter: seminarium,
kurser, exkursioner, visningar. Fjälltrakterna representerades bl.a. med ett seminarium
om samisk byggnadsvård. Medverkande bl.a. Domkirkeudden, Rörosmuseet, Stiklestad,
Sverresborg, Jämtlands läns museum, Dalarna Museum, Värmlands museum samt
länsstyrelserna. Publicerat i boken ”Byggnadstradition i gränstrakter”. Länsstyrelsen och
Riksantikvareämbetet medﬁnansierade.
Inför Interreg projeket bedrevs en förstudie av Jämtlands läns museum och Hedmarksmuseet.
Studien ﬁnns sammanfattad i rapporten Byggnadskultur längs Kölen (Einar Engen och Erica
Schölin). Länsstyrelsen och Riksantikvareämbetet medﬁnansierade.
EU-projekt Fäbodriket – fjällnära jordbruk i Jämtlands län
Ett projekt med syfte att förstärka lönsamheten och långsiktigheten för det fjällnära
jordbruket – säkring av de levande fäbodvallarnas verksamhet. Mest rådgivning och
information. Viss byggnadsvård. De ﬂesta fäbodar ligger i fjällområdet. Slutrapport 2001.
Länsstyrelsen projektägare, Riksantikvareämbetet medﬁnansierade.
Ängs- och betesmarksinventeringen
Under perioden 2002 – 2004 inventerades ängs- och betesmarker i Jämtlands län av
Länsstyrelsen Jämtlands 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 i början av
1990-talet. Ett av 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.
Vid inventeringen registrerades bl a markslag (äng, bete, skogsbete, fäbodbete), areal,
naturtyp, kulturvärden, vegetation och ﬂora, träd och buskar samt hävd.
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Område

Antal

Länets fjällområde
Härjedalens kommun
Bergs kommun
Åre kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun

337
102
40
99
48
48

Tabell 16. Antalet utpekade ängs- och betesobjekt i länet samt per kommun

Landskapsvårdsprogram
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 ”Värdefulla
odlingslandskap med stora natur- och kulturvärden”. Länsstyrelsen 1993.
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Strömsunds kommun
Byggnadsinventering 1973 – 79 i Strömsunds kommun

JLM 1980

Fäbodar i Strömsunds kn.

Kulturhistorisk utredning 40

JLM 1992

Lador i Frostvikens sn

Kulturhistorisk utredning

JLM 1997

Fjällägenheter i Frostviken. Vårdbehov, åtgärdsförslag
Finansiering Riksantikvareämbetet

JLM 1997

Krokoms kommun
Byggnadsinventering Krokoms kommun
Kulturhistorisk utredning 24

JLM 1978

Kulturhistorisk utredning

JLM 1981

Fröå gruvområde

Kulturhistorisk utredning 10

JLM 1974

Ottsjö by

Kulturhistorisk utredning 2

JLM 1972

Huså by

Kulturhistorisk utredning 1

JLM 1972

Fäbodar i Krokoms kn
Åre kommun

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer Åre kommun
Kulturhistorisk utredning 14

JLM 1978

Kulturhistorisk utredning

JLM 1978

Förslag till kulturturistisk utveckling av den gruvhistoriska
miljön vid Huså.
RAÄ ﬁnansierade.

JLM 2002

Fäbodar Åre kommun

Bergs kommun
Fäbodar i Bergs kommun

Kulturhistorisk utredning 25

JLM 1984

Värdefulla hus och miljöer
i Bergs kommun

Kulturhistorisk utredning 29

JLM 1985

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Klövsjö by.
Riksantikvarieämbetet medﬁnansierade
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JLM 2007

Härjedalens kommun
Fäbodar i Härjedalens kn

Kulturhistorisk utredning 28

JLM 1984

Byggnadsinventering

Kulturhistorisk utredning 13

JLM 1984
JLM 2000

Byggnadsinventering av fäbodar i Härjedalen
Riksantikvarieämbetet ﬁnansierade

Kunskapsunderlag om den moderna bebyggelsen i Härjedalen
JLM 2007.
(Från fjällområdet berörs bland annat Hede och Funäsdalen) Riksantikvarieämbetet
ﬁnansierade.

VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR PÅVISATS I MATERIALET OCH VILKA HAR FYLLTS I ?

Tidigare kunskapsluckor
I tidiga inventeringar och utredningar har kunskapsluckor angående fäbodar och
äldre ekonomibyggnader, framför allt timmerbyggnader, framhållits. Det samiska
byggnadsbeståndet i länet var praktiskt taget okänt för mitten av 1990-talet.
Dagsläget (egna kommentarer)
Idag är fäbodarna väl kända, dokumenterade och många är dessutom restaurerade. Många
äldre timmerbyggnader, även medeltida, är dokumenterade och restaurerade.Trots att
många samiska byggnader har restaurerats under den senaste 10-årsperioden så ﬁnns det
ingen samlad översikt över det samiska byggnadsskicket i länet.
Aktuellt: Kunskaperna om den moderna bebyggelsen i tätorterna uppmärksammas och
dokumenteras alltmer.
Övrigt
Fjällägenheter
I länet ﬁnns ett antal fjällägenheter som fortfarande är i statlig ägo. På ﬂera av dessa ﬁnns
kulturhistoriskt intressanta byggnader, framför allt timrade ekonomibyggnader.
Fjällägenheterna rustas upp med statliga medel (Fastighetsverket och länsstyrelsens
rennäringsfunktion) utan att kulturmiljö (länsstyrelsen och länsmuseum) har någon insyn.
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ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER

ANTAL INSATSER OCH VILKEN TYP AV ÖVRIGA SKÖTSELÅTGÄRDER HAR UTFÖRTS

KOLA – kulturmiljövård i odlingslandskapet
Finansering från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna handlägger. Bidragsformen
upphörde när EU:s miljöstöd infördes 1996.
Sammanlagt 9 kulturmiljöer
NOLA – naturvård i odlingslandskapet.
Finansiering från Naturvårdsverket, länsstyrelserna handlägger. Arealersättning, riktad
mot bl.a. ängs- och hageinventeringen och fäbodar. Speciell rådgivning. Bidragsformen
upphörde när EU:s miljöstöd infördes 1996.
Sammanlagt 39 kulturmiljöer
Landskapsvårdsavtal
Finansiering från Naturvårdsverket. Femåriga avtal som beslutades av länsstyrelsen och
kunde sökas av jordbruksföretag. Var inte riktade mot vissa utpekade områden. Bidragsformen upphörde när EU:s miljöstöd infördes 1996.
Sammanlagt 22 kulturmiljöer
LIFE-projekt
Syfte: att återskapa och bibehålla traditionella hävdade gräsmarksmiljöer och skapa goda
förutsättningar för ett långvarigt bevarande. Efter genomförda åtgärder ska huvuddelarna
av markerna kunna omfattas av LBU:s miljöersättningar för skötsel av betesmarker och
slåtterängar. Kan omfatta markrestaurering, dokumentation, information. 2003 – 2007.
Grupp 2- fäbodar på magra marker
Grupp 3 - Lillhärjåbygget
Grupp 4 – fjällägenheter på renbetesland
Grupp 5 – skogsbete
Grupp 6 – västra Härjedalen
Sammanlagt 17 kulturmiljöer
EU:s stöd till jordbruket - Miljöersättningar
•Miljöstöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
2007: 180 sökande
•Gårdsstöd: bete, åker, slåtterängar, fäbodbete, skogsbete.
2007: 87 sökande fäbodbete, ca 200 övriga gårdsstöd
Jordbruksverket har det centrala ansvaret för EU:s stöd till jordbruket och sköter alla utbetalningar. Länsstyrelserna handlägger ärendena och kontrollerar så att ansökan stämmer
med verkligheten.
•Miljöstöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.
Sedan 2007 är det Sametinget som handlägger stödet.
2007: 20 sökande med 35 objekt
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VAD HAR VÅRDATS, ENSKILDA OBJEKT / MILJÖER

Fjällägenheter (15), fäbodvallar (30), skogsbete (1), fjälljordbruk (6 el 9), gruvområde (1),
samiska vistemiljöer (32) (både levande och fornlämningsmiljöer), pilgrimsleder (3).

INOM VILKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN HAR ÖVRIGA INSATSER BEDRIVITS
Område
Länet i fjällområdet
Härjedalens kommun
Bergs kommun
Åre kommun
Krokom kommun
Strömsunds kommun
Ruvhten sameby
Mittådalen sameby
Handölsdalen sameby
Tåssåsen sameby
Kall sameby
Njaarke sameby
Jovnevaerie sameby
Jiingevaerie sameby
Raedtivaerie sameby
Ohredahke sameby
Frostviken norra sameby
Handölsdalen & Tåssåsen
Handölsdalen & Kall samebyar

Kalfjäll

Insatser
128
45
24
33
10
16
22
15
15
16
11
14
4
6
3
5
7
5
2

1

Tabell 17. Antal övriga sköteselinsatser i området, per kommun och sameby samt på kalfjäll.

I ovanstående tabell framgår att ﬂest skötselinsatser har genomförts i Härjedalens kommun
samt i Ruvhten sameby.

HAR MILJÖN SOM HELHET SPEGLATS I DE SKÖTSELÅTGÄRDER SOM UTFÖRTS

Ja, i stort sett.

VAD REPRESENTERAR DESSA MILJÖER / OBJEKT

Fjälljordbruk inklusive fäbodvallar, fjällägenheter, nybyggen, renskötsel, turism,
pilgrimsleder.
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RAPPORTERNAS KUNSKAPSPOTENTIAL MED AVSEENDE PÅ HELHETSMILJÖN SOM
KAN NYTTJAS I ANDRA SAMMANHANG

Insatserna har nästan undantagslöst inte redovisats i rapporter. Ett undantag är
länsstyrelsens inventering av värdefulla ängs- och betesmarker 2002 – 2004, som redovisas
i en lättläst och informativ broschyr, ”Ängar och betesmarker i Jämtlands län – några resultat
från inventeringen 2002 – 2004 och skötselråd”.

VILKA ÄR SKYDDADE, VILKA LIGGER INOM SKYDDADE OMRÅDEN OCH VILKA TYPER
AV SKYDD FINNS DET?
Område
Antal

Riksintresse KMV
50

Kulturreservat
2

Naturreservat
17

Tabell 18. Antalet miljöer som vårdas med miljöstöd som ligger inom skyddade områden.

Av de övriga skötselåtgärder som ligger inom olika skyddade områden så ﬁnns det ﬂesta
inom Riksintressen för kulturmiljövården och inom Naturreservat, endast två ligger inom
ett Kulturreservat. Miljöbalken är det lagskydd som gäller för alla skyddade områden.

VILKA MILJÖER / OBJEKT ÄR UTPEKADE I KM-PROGRAM OCH ANDRA PROGRAM, T.EX.
FÖR ODLINGSLANDSKAPET?

Kulturmiljöprogram för Strömsunds kommun.
Fjälljordbruksbyarna Jormlien och Jormvattnet liksom fjällägenheterna Trångmon,
Blomhöjden, Sjoutnäset och Leipikvattnet ﬁnns med i programmet liksom Härbergsdalen
som utgörs av både en fjällägenhet och en samisk miljö.
Kommentar: Kulturmiljöprogram
Kulturmiljööprogram
program ﬁnns i dagsl
dagsläääget
get endast fföör Strömsunds kommun. Ett
program fför hela llänet håller
ller på
p att tas fram av llänsstyrelsen och llänsmuseet.
Fornvårdsprogrammet
En samisk miljö, Preanekke (Malmagsvistet), ﬁnns med i fornvårdsprogrammet men har
aldrig vårdats inom programmet.
Program för miljöer inom odlingslandskapet
Ett program för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet togs
fram när landskapsvårdsavtalen inrättades i slutet av 1980-talet. Programmet har ingen
användning idag.
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VILKA TYPER AV ÖVRIGA INSATSER HAR FÖREKOMMIT OCH HUR HA INSATSERNA ORGANISERATS, FINANSIERATS OCH STRUKTURERATS

Fjällägenhetsinventering 1995
Regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet att
inventera fjällägenheterna från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Jämtlands läns
museum och länsstyrelsen utförde inventeringen i Jämtlands län. Inventeringen avsåg
både byggnadsbestånd och markanvändning. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket
ﬁnansierade.
Miljömålsuppföljning 2005.
En genomgång över hur miljöstöd till jordbruket har fördelats i fjälltrakterna har
genomförts av Länsstyrelsen. Enbart sifferuppgifter. Finansiering: Länsstyrelsen (Statens
jordbruksverk).
En fallstudie av hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv skyddade svenska fjällområden
– utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer”. Ajtte 2006. Finansiering:
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.
Projektets syfte var att utvärdera vilka effekter skyddet av fjällmiljöer haft på kulturmiljöer
och genom detta utvärdera indikatorn skyddade fjällmiljöers användbarhet för uppföljning
av miljömålet Storslagen fjällmiljö. Projektet genomfördes som en fallstudie där ett relevant
och representativt urval av naturreservat och nationalparker i den svenska fjällvärlden valdes
ut. Slutsatsen var att endast i två av trettioåtta undersökta områden uppfylldes skötseln
enligt skötselplan för områdets kulturvärden. Samiska kulturmiljöer ﬁnns endast upptagna
i skötselplan i ett fall (men detta område vårdas inte enligt planen). Sammanfattningen blev
att kulturmiljöer inte får tillräckligt, om ens något, skydd i naturreservat / nationalpark.
I Jämtlands län berördes naturreservaten Svenskådalen, Vålådalen, Rogen, Daimadalen och
Hamravallen av studien.
VILKA KUNSKAPSLUCKOR HAR LYFTS FRAM I MATERIALET OCH KAN NU IDENTIFIERAS

Urval för bidrag / ersättning:
KOLA – Bidrag till områden som låg inom riksintressemiljö för KMV beviljades i första
hand.
NOLA gällde framförallt naturvård men även kulturmiljöer vårdades. Urvalet gjordes
utifrån ängs- och hagmarksinventeringen från början av 1990-talet.
LIFE-projekten är riktade mot värdefulla natur- och kulturmiljöer som är hotade på grund av
upphörd eller förändrad hävd. Fäbodar på mager mark, fjällägenheter på renbetesland. Skogsbete, kulturreservatet Lillhärjåbygget samt västra Härjedalen är utvalda område i Jämtlands län.
Miljöersättningarna, varken till jordbrukare eller i renskötselområdet, är riktade till speciellt
utvalda områden.
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Det finns mycket få analyser av vilka och hur värdefulla kulturmiljöer avseende
markanvändning vårdas och skyddas i fjällområdet. Kunskapsluckorna är därför stora,
speciellt vad gäller samiska kulturmiljöer. I En fallstudie av hur kulturvärden skyddas och
vårdas i tolv skyddade svenska fjällområden – utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer”
2006 konstaterades att kulturmiljöer i skyddade områden (naturreservat och nationalpark)
inte ﬁck tillräcklig vård och skydd.
Fäbodmiljöerna är numera väl kända både gällande byggnadsbestånd och inägomarkens
tillstånd. Kommunvisa inventeringar, riktade satsningar från Riksantikvarieämbetet, EUprojekt samt LIFE-projekt innebär att fäbodarna har uppmärksammats och vårdats i stor
utsträckning.
Markanvändningen på fjällägenheterna är också miljöer som är väl kända genom
inventeringar och speciella vårdinsatser.
Idag finns det få traditionella fjälljordbruk i drift i länet. Kulturmiljövården har
uppmärksammat detta och länsstyrelsen inrättade därför fjällgården Lillhärjåbygget som
kulturreservat 2002. Lillhärjåbygget är ett fjälljordbruk i väglöst land baserat på självhushåll
och med fäboddrift.
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