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Sammanfattning 
Syftet med kulturmiljöanalysen är att gå igenom förutsättningar för kulturmiljövärden av 
betydelse för utredningsområdet Fäbodberget inför den vindkraftsutbyggnad som planeras av 
Vattenfall Vindkraft AB. Genom kulturmiljöanalysen är målet att få en inblick, dels över 
områdenas kulturhistoriska resursutnyttjande samt spåra eventuella förändringar i landskapet 
över tid. 
 
Utredningsområdet är en del av Västerbottens inland. Det består av ett skogbeväxt 
höjdområde, Fäbodberget beläget norr om Fredrika mellan Lögdeälven och Vargån i 
gränsområdet mellan Lycksele och Åsele kommuner. Höjdområdet vid Fäbodberget har 
tidigare även varit gränsområde mellan s.k. lappskatteland och därefter mellan socknarna 
Örträsk (Lycksele kommun) och Fredrika (Åsele kommun).  
 
I utredningsområdet saknas kända kulturmiljövärden. I omgivningarna finns spridda objekt i 
form av fornlämningar och andra kulturlämningar men inga av dessa berörs av de planerade 
vindkraftverken. I omgivningar finns även fornvårdsobjekt, områden som utpekats som 
värdefulla odlingslandskap samt vägmiljöer med kulturhistoriskt värde. 
 
Erfarenheter av utförda arkeologiska utredningar i omgivande landskap indikerar att okända 
fornlämningar skulle kunna finnas i utredningsområdet, t.ex. gränsmärken till samiska 
lappskatteland, förhistoriska fångstgropar och sentida lämningar efter nybyggarnas 
utmarksaktiviteter.  
 
En mer noggrann inventering, inriktad på planerade turbinplatser och tillhörande vägar, bör 
övervägas med hänsyn till vad som framkommit om lappskatteland, namnet Fäbodberget, 
stigen mellan Vargträsk och Baksjöliden och enstaka fångstgropar i närheten.  
 

Inledning och syfte 
Bakgrunden är Vattenfall Vindkraft AB planerar för utbyggnad av vindkraft inom området 
Fäbodberget, i Åsele respektive Lycksele kommun i Västerbottens län (se fig. 1). Projektet 
befinner sig i den så kallade projektutvecklingsfasen innebärande att de skall drivas fram till att 
alla väsentliga tillstånd erhållits. Miljökonsekvensbeskrivningar skall i detta syfte tas fram och 
sådana omfattar också kulturmiljö och arkeologi.  

 
I fas 1 av utredningen genomförs en byråmässig inventering av området Fäbodberget samt dess 
närområde genom landskapsanalys, ortnamnsanalys samt genom studier av antikvariskt 
arkivmaterial som äldre kartmaterial, rapporter och hembygdslitteratur. Syftet med analysen är 
att få en inblick, dels över områdenas kulturhistoriska resursutnyttjande samt spåra eventuella 
förändringar i landskapet över tid samt ge ett bra underlag inför fältarbetet. Förarbetet 
omfattar även genomgång av tidigare registrerade kulturlämningar, kulturmiljöer samt fynd. 
 
Kulturmiljöanalysen genomförs av Västerbottens museum på uppdrag av Vattenfall Vindkraft 
AB. 
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Bakgrund och inriktning 
Projekt Fäbodberget ligger ca 10 mil väster om Umeå, ca 15 km norr om Fredrika och ca 50 
km söder om Lycksele.  

Projektet omfattar två geografiska områden. Den nordliga delen ligger i Lycksele kommun och 
är ett område på drygt 460 ha med en markhöjd mellan 450 möh i norr och 540 möh allra 
längst i söder. Den sydliga delen ligger i Åsele kommun och är ett område på drygt 440 ha och 
har kuperad terräng. All mark inom projektet är privatägd.  

Terrängen inom det norra området varierar och är delvis kuperad. Här finns både löv- och 
tallskog. Lövskogen dominerar i den västra kanten av projektområdet som till största delen 
består av fastmark medan resterande delar av det norra området utgörs av myrmarker med 
enstaka träd och kullar av fastmark med tallskog. Några sjöar förekommer inom det norra 
området. Närmaste samlade bebyggelse är byn Flakaträsk som ligger 1,5 - 2 km norr om det 
norra området. 
 
 

 
 

Fig. 1. Utredningsområdet Fäbodberget markerad med lila färg. De planerade vindkraftverken  
är markerade med gröna trianglar. 
 
Inriktningen i kulturmiljöanalysen är att belysa förutsättningar för kulturmiljövärden i 
utredningsområdet samt om kulturmiljöer även i de närmaste omgivningarna kan komma att 
påverkas vid en vindkraftsutbyggnad.  
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Underlagsmaterial för kulturmiljöanalys 
Som underlag för kulturmiljöanalysen har följande material studerats: 
 

Kommunala kulturminnesvårdsprogram samt regionala kulturmiljöprogram (odlingslandskap, 

vägmiljöer mm). 

Riksintressen för kulturmiljövården, rennäringen och det rörliga friluftlivet (GIS-data från 

Länsstyrelsen). 

Erfarenhet och resultat från Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering (FMIS) och 

inventeringsprojektet Skog & Historia. 

Historiskt kartmaterial samt litteratur och skrifter om området.  

Arkeologiska rapporter samt Västerbottens museums tipsregister. 

 
De kommunala och regionala programmen är framtagna för att tillvarata och synliggöra 
kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen och för att skydda kulturhistoriskt särskilt 
utvärderade miljöer och objekt mot åtgärder som kan skada kulturmiljön.  
 
Fornminnen skyddas av kulturminneslagen (KML). Alla fornlämningar är lagskyddade och får 
inte skadas, även sådana som ännu inte har upptäckts. Ett skyddsområde runt fornlämningar 
har samma lagskydd. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på 
kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. 
 
Under de år som fornminnesinventering bedrivits i länet har ett stort antal fornlämningar och 
andra kulturlämningar i länet registrerats. Inom inventeringsprojektet Skog & Historia, som 
har bedrivit under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, har ca 15 000 forn- och 
kulturlämningar registrerats i länet.  
 

Kulturhistorisk översikt 
Skogslandet har nyttjats för jakt och fiske sedan stenåldern, för samisk renskötsel under flera 
hundra år, som kommunikationsstråk, som kolonisationsområde för nybyggen med jordbruk 
sedan 1600-talet och för torp och kolonat med anknytning till skogsbruk sedan 1800-talet. 
Skogsbygden har brukats för tjärbränning, kolning och virkesuttag sedan lång tid tillbaka, mer 
intensivt sedan 1800-talets senare del.  
 
Förhistorisk tid 
I Fäbodbergets omland finns fyra boplatser vilka främst är belägna vid de mindre sjöarna i 
området, en fyndplats av en pilspets av kvartsit vid Baksjöliden. Dessa kvartsitspetsar brukar 
hänföras till bronsålder. Ingen av de åtta fångstgroparna eller tvåfångstgropssystemen är 
undersökta men de kan vara från förhistorisk tid och fram till 1864 då de förbjöds. Här finns 
även en kåta och en renvall registrerad. Samiska lämningar har daterats från järnålder och 
fram i historisk tid 
 
Historisk tid 
Redan under järnåldern började inlandet användas mer än tidigare. Detta brukar förknippas 
med en begynnande skogssamisk renskötsel. Ett nytt bosättningsmönster kännetecknat av 
visten med härdar även vid myrar och små vattendrag i skogslandet. Visten i sådana miljöer 
uppstod även fortsättningsvis långt in i historisk tid. Landskapet kring dessa visten och 
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tillhöriga renbetesmarker har bevarats till i dag i stor utsträckning. Andra lämningar som 
brukar knytas till den samiska kulturen är barktäkter på gamla tallar, förvaringsanläggningar, 
gravplatser och offerplatser.  
 
Under medeltiden delades samernas områden in i Lappmarker vilka fick namn efter 
kustsocknarna. I Västerbotten fanns ursprungligen Ume lappmark och Ångermanna lappmark. 
Efter bildandet av Lycksele socken 1673 benämndes området Lycksele lappmark. 1648 fick 
ångermannalapparna tillstånd att bilda Åsele lappmark. Troligen går lappskattelanden tillbaka 
på det samiska fångstsamhällets släktområden. En åbo på ett lappskatteland hade rätt till 
renbete, jakt och fiske. Han hade även rätt att överlåta sitt skatteland på någon annan och 
brukningsrätten gick i arv från far till son. Inom skattelandet fanns flera visten mellan vilka 
man flyttade med renarna under olika tider av året. Ume lappmark karterades 1671 i samband 
med en undersökning av lappmarkens förutsättningar för fast jordbruk.  
 
Södra delen av området Fäbodberget ligger inom dåvarande skattelandet Lögdalandet och den 
norra delen ligger inom skattelandet Mårdberg. Den kåta och renvall som finns i närområdet 
ligger i anslutning till Vargån, norr om Fäbodberget.  
 
Kolonisationen av skogslandet för anläggande av jordbruk inleddes i slutet av 1600-talet och 
kom igång varaktigt på 1700-talet, främst under den senare delen av det århundradet. 
Nybyggen anlades vid sjöar och vattendrag i låglandsområden mellan höjdryggar och 
bergstoppar. Myrmarker är vanliga i inlandets landskapsbild och användes i stor omfattning 
för slåtter. Genom speciella bevattningssystem, karaktäristiska för Västerbottens inland, kunde 
gräsväxten ökas i översilningsängar så mycket att fler kreatur kunde hållas i gårdarna. 
Boskapsskötseln var därför av mycket stor betydelse för försörjningsmöjligheterna och därmed 
den befolkningsökning som var påtaglig på 1800-talet. Ängsbruket blev ett karaktäristikum för 
skogslandets gårdar. De speciella dammarna och bevattningssystemen anlades huvudsakligen 
under tiden 1820-1880.  Skogslandet har ett stort inslag av sent upptagna småbruk. Många 
gånger koloniserades marker kring kända fisketräsk eller skogssamiska visten. Ofta var det 
samer som blev nybyggare för att i någon mån kunna behålla sina gamla s.k. lappskatteland. 
Kolonisationen ökade på 1800-talet, då den s.k. avvittringen (gränser fastställdes mellan 
kronans och enskildas marker) underlättade nyetableringar.  
 
Inom utredningsområdet insynades de första nybyggena i slutet av 1700-talet. Som framgår 
nedan anlades många av dessa av samer som redan bebodde skattelandet. Samen Lars 
Bryngelsson  insynade 1762 nybygget Lögda på sitt skatteland Lögdalandet. Hans viste låg 
någonstans vid Lögdasjön. Nybygget Viska (dagens Fredrika) insynades 1763 av samen Lars 
Larsson, som skattade för Viskalandet, samt Erik Hansson. Nybygget Klippen hette 
ursprungligen Hvitklippen och insynades 1772 av finnen Pål Danielsson ”den vidfamne” till en 
av sina döttrar. Samen Olov Larssons son insynade 1785 nybygget Orrberg vilket var öde 
under perioden 1804 – 1819. 
 
I Fäbodbergets närområde har tre husgrunder samt en fossil åker registrerats. Två av 
husgrunderna utgörs av en hästgetarkoja samt en jordkällare vilka tillsammans med den fossila 
åkern påträffades vid utredning för vindkraft på Stor-Rotliden. Platsen där ett krononybygge 
enligt uppgift etablerades 1776 har registrerats som byggnad annan. Här finns inga fäbodar 
registrerade men många fäbodar utvecklades efterhand till byar. Byn Baksjöliden var 
ursprungligen fäbod under Lögda by.  
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Fig. 2. Fotografi från en okänd fäbod i Åsele kommun. Foto: Västerbottens museums fotoarkiv. 
 
Nybyggarna hade skogen som betesmark, för virkesuttag, jakt och fiske, och för att bränna 
tjära, bränna kolmilor och tillverka pottaska för att tjäna extra pengar vid sidan av det 
ordinarie jordbruksarbetet. Vattendragen har använts för flottning i samband med avverkning i 
större skala. Kolning och tjärbränning upphörde i stort sett i samband med krigsslutet 1945.  
 
Inom det Domänreservat som funnits väster om Baksjön, söder om Fäbodberget, finns ett 
område med industrilämningar i form av vattendriven spånhyvel och kvarn samt kraftverk 
vilka vårdats av Domänverket. 
 

Utpekade kulturmiljöer 
Inom utredningsområdet Fäbodberget finns idag inga utpekade kulturmiljövärden enligt det 
underlagsmaterial som studerats för denna kulturmiljöanalys. I närområdet finns dock 
områden och objekt som utpekats som värdefulla för kulturmiljövården.  
 
Närmaste riksintresse för kulturmiljövården är AC 27; Örträsks by och jordbrukslandskap i 
område med lämningar efter både förhistorisk fångstkultur och samiska bosättningar 
(Länsstyrelsen 1991). Detta riksintresse är beläget ca 2,5 mil SÖ om utredningsområdet 
Fäbodberget (se fig. 3). 
 
Närmast utvärderade miljöer i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets 
kulturmiljövärden finns i Lögda ca 7 km sydväst om utredningsområdet Fäbodbergets södra 
del. Byarna runt Örträsk, 2,5-3 mil SÖ om utredningsområdet Fäbodberget ingår även i de 
miljöer som utvärderats enligt samma program(se fig. 3).  
 
Fornvårdsobjekt är platser i länet där fornminnen iordningställts för besökare genom skyltar 
på platsen eller speciell markskötsel i länsstyrelsens regi. I Lycksele finns nio och i Åsele fyra 
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sådana (Länsstyrelsen 1999). De närmast belägna är fångstgropar vid Baksjön i Åsele kommun 
(nr 145), ca 7 km SV om utredningsområdet. Fornvårdsobjekt finns även i riksintresset vid 
Örträsk (AC 27); härdar (objekt nr 127) och fångstgropar (objekt nr 152) (se fig. 3).  
 
Värdefulla vägmiljöer har utvärderats i länet (Länsstyrelsen m.fl. 2001). Den närmast belägna 
finns i Baksjöliden 1,5 km SV om utredningsområdet Fäbodberget. Vägnätet i anslutning till 
Baksjöliden, väg nr 585, 1465 & 2544, har en ålderdomlig karaktär och har ursprungligen 
utgjorts av stigar. Vägen som går genom Lögda by, väg nr 838, har utpekats pga den dess 
ålderdomliga karaktär och pedagogiska och upplevelsemässiga värden. I Lycksele kommun har 
väg nr 1751 genom byn Flakaträsk, ca 1,6 km nordöst om Fäbodbergets norra del, utpekats 
som ett välbevarat exempel på en byväg i en mindre inlandsby (se fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3. Karta med de kulturmiljöer och fornvårdsobjekt som är utpekade i olika kulturmiljövårdsprogram. 

Inventeringar och undersökningar 
Inför regleringen av Skinnmuddselet i Gigån genomförde Västerbottens museum 1987 
arkeologiska undersökningar av 17 fångstgropar (RAÄ 77, 79, 123 & 125 Fredrika sn). I den 
rapport av Sten Gardeström redovisas ett flertal dateringar av de undersökta fångstgroparna.  
 
Under åren 1997 – 2006 genomfördes inventeringsprojektet Skog & Historia i stora delar av 
länet vilket resulterade i ca 15 000 registrerade lämningar. Utredningsområdet Fäbodberget  
har inte berörts av dessa inventeringar men i omgivningarna till byn Lögda har bl a 
kvarnlämningar, en fångstgrop, fäbodlämningar samt övriga bebyggelselämningar registrerats. 
Öster om utredningsområdet, längs Öreälven har en stor mängd lämningar registrerats varav 
huvudparten utgörs av samiska härdar och förhistoriska boplatser (se fig. 4). År 2005 
påträffades en hällmålning vid Lögdeälven av en tidigare Skog & Historia- inventerare och en 
intresserad skogsvårdstjänsteman. 
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Fig. 4. De gröna punkterna visar lämningar registrerade inom projektet Skog & Historia. Lila markeringar är 
utredningsområdet för vindkraft. 
 
I samband med ett särskilt projekt om det samiska traditionslandskapet inom Lycksele 
kommun utfördes inventeringar åren 2000 - 2001, varvid bl.a. ett stenröse (gränsröse?) 
registrerades på Storliden ca 9 km Ö om Fäbodberget (Rydström 2001). Stenröset, 4,3 x 2,5 m 
stort och beläget nära krönpartiet av berget Storliden (ca 470 m ö.h.), skall enligt en tradition 
vara en grav, men anses alternativt ha karaktär av gränsmarkering, kanske efter ett 
lappskatteland (FMIS, nr 108 i Örträsks socken).  
 
Under 2000-talet har arkeologen Bernt-Ove Viklund anordnat inventeringskurser i Fredrika 
socken. Kurserna genomförs i samarbete med Vuxenskolan och syftet är att dokumentera det 
samiska kulturlandskapet bla genom att eftersöka lappskattelandsrösen. År 2005 upptäcktes 
det s. k. rosenkvartslandet, som är en verkstadsplats från stenåldern där främst rosenkvarts har 
bearbetats. Platsen ligger vid Betsarsjöarna norr om Fredrika. Dessa inventeringskurser har inte 
berört de aktuella inventeringsområdena, med har visat att det finns en mängd okända 
fornlämningar i Fredrika socken. 
 
Vid en särskild arkeologisk utredning genomförd av Västerbottens museum år 2008 
registrerades två fångstgropar ca 700 m V om utredningsområdet Fäbodberget (Granholm och 
Smeds 2008). Dessa har bedömts som fasta fornlämningar och befinner sig ca 450 m.ö.h. 
(FMIS, nr 243 och nr 244 i Fredrika socken). Vid samma arkeologiska utredning registrerades 
tre sentida kulturlämningar inom ett 4,8 x 3,5 km stort område inom vilket Vindkompaniet AB 
planerar vindkraftverk (Stor-Rotliden i Fredrika socken, Åsele kommun). Dessa har inte 
bedömts som fasta fornlämningar (FMIS, nr 240, 241 och 242 i Fredrika socken).  
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Historiska kartor och litteratur 
Historiska kartor 
Den äldsta kartan som berör utredningsområdena är Geddas karta från 1671 som beskriver 
Ume lappmark. Den del av Fäbodberget som ligger inom Lycksele kommun ligger på denna 
karta inom lappskattelandet Mårdbärgh (se fig. 5).  
 

 
 

Fig. 5. Utsnitt över skattelandet Mårdbärgh ur Geddas karta över Ume lappmark från 1671 
 
Lappskattelanden inom Ångermanna lappmark finns beskrivna i text och det har gjorts försök 
att rekonstruera dessa. På kartan nedan hamnar den del av utredningsområdet Fäbodberget 
som ligger i Fredrika socken inom skattelandet Lögdträsklandet (se fig. 6). 
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Fig. 6. Karta över rekonstruerade lappskatteland som berör utredningsområdet (beskuren). 
Ur ”Landskapsgränsen mellan Ångermanland , Västerbotten och Åsele lappmark”.  
 
Byn Baksjöberg och omgivande byar i anslutning till Fäbodberget avvittrades 1874 och laga 
skiftet genomfördes 1912. För byn Orrberg genomfördes laga skiftet 1884. Från det äldre 
kartmaterialet framgår att många slåttermarker varit belägna på myrar och vid bäckar och 
vattendrag. 
 
På Generalstabskartan från 1920 löper en stig från byn Baksjöliden över Fäbodberget och 
vidare till Vargträsk. Ytterligare en stig löper från samma by mot nordväst till byn Baksjöberg 
där den går mot nordöst till byn Flakaträsk. 
 
På den äldre ekonomiska kartan 21I 4-5 e-f samt 21I 4-5 g-h från 1978 och på dagens 
fastighetskarta saknas ortnamn, förutom namnet Fäbodberget, som indikerar kulturlämningar.  
 
 
Litteratur 
Boken ”Historiska glimtar från Fredrika” av Märta-Lisa Eriksson & Anna-Greta Karlsson är 
en publicering av pastorsdiakonen Frans Forsgrens efterlämnade manuskript. Här finns bl a en 
kort beskrivning över lappskattelanden samt en redogörelse för de äldsta nybyggena och vilka 
som insynade dessa. 
 
”Boken om Viska” är ett resultat av Vuxenskolans studiecirkel Bygd i förvandling. I den finns 
beskrivningar om fäbodar, skogsarbete samt ett utdrag ut J. W. Zetterstedts resa genom Ume 
lappmark 1832. 
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I Christer Westerdahls bok ”Sydsamer från Bottenviken till Atlanten” beskrivs främst sydsamer 
i dåvarande Ångermanna lappmark och här finns uppgifter om flyttvägar under olika perioder. 
Här finns även äldre kartmaterial om lappskatteland i nuvarande Fredrika sockensamt förslag 
till rekonstruktioner av deras gränser. 
 

Analys av utredningsområdets kulturhistoria 
I utredningsområdet eller i dess närmaste omgivningar finns inga särskilt värdefulla 
kulturmiljöer utvärderade. Inga kända fornlämningar eller andra kulturlämningar är 
registrerade i utredningsområdet.  
 
Landskapets topografi och områdets kulturhistoria tyder på att utredningsområdena har 
nyttats mycket extensivt genom århundradena på ett sätt som gör sannolikheten liten att 
karaktäristiska kulturlämningar för regionen förekommer i området annat än möjligen i liten 
utsträckning.  
 
Tre möjliga indikationer på förekommande fornlämningar eller kulturlämningar kan av 
underlagsmaterialet identifieras i utredningsområdet Fäbodberget. Den ena indikationen är att 
gränsen mellan Fredrika och Lycksele socken går genom utredningsområdet, vilken troligen har 
utgjort en gräns mellan lappskattelandet Mårdberg och Lögdträsklandet i äldre tid. Det kan 
därför finnas äldre gränsmarkeringar i höjdlägen inom detta utredningsområde. Den andra 
indikationen är namnet Fäbodberget som antyder att det funnits en fäbod i bergets närhet. 
Den tredje indikationen är att en stig mellan byarna Vargträsk och Baksjöliden har löpt genom 
utredningsområdet i riktning Ö-V. Förutom att stigen kan finnas kvar, kan den även ha givit 
upphov till kavelbroar över myrar. Det kan även finnas sentida företeelser som t.ex. 
övernattningskojor för getare och andra skogs- och myrmarksanvändare.  
 
Utförda inventeringar efter fornminnesinventeringen 2000 visar att intressanta kompletteringar 
kan göras vid nya inventeringar. Av speciellt intresse för utredningsområdena är att enstaka 
lämningar har hittats i höglänt terräng mellan dalgångar i närheten av utredningsområdet 
Fäbodberget (stenröset raä-nr 108 i Örträsks socken och fångstgroparna raä-nr 243 och 244 i 
Fredrika socken).  
 

Behov av inventeringar/arkeologiska utredningar  
Erfarenheter från Fornminnesinventeringen och inventeringar genomförda inom projektet Skog 
& Historia har visat att fångstgropar ofta påträffas i sadellägen mellan höjdryggar och att 
boplatser från stenåldern ofta är belägna vid mindre sjöar och vattendrag. Lämningar efter 
utmarksnäringar i form av fäbodar, skogshuggarkojor, tjärdalar och kolbottnar kan finnas i de 
flesta skogsområden. Lämningar som ofta är belägna i höjdlägen är främst gränsmarkeringar 
och till viss grad samiska gravar och offerplatser samt hällmålningar. 
 
Den utredning som genomfördes inför planerad vindkraft på Stor-Rotliden var en översiktlig 
inventering där hela utredningsområdet omfattades. Ingen av de lämningar som påträffades låg 
i anslutning till planerade turbinplatser eller planerade vägar.  
 
En mer noggrann inventering, inriktad på planerade turbinplatser och tillhörande vägar, bör 
övervägas med hänsyn till vad som framkommit om lappskatteland, namnet Fäbodberget, 
stigen mellan Vargträsk och Baksjöliden och förekommande enstaka fångstgropar i närheten.  
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