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Bakgrund 
På höjderna NV om Hornmyr i Södra Lappland planerar Nordisk Vindkraft 
AB en vindpark. I samband med detta har man låtit utföra en kulturhistorisk 
förstudie av projektområdet med närmaste omgivningar.  
 
 
Syfte och metod 
Denna förstudie syftar till att byråmässigt identifiera kulturvärden inom 
projektområdet och i dess närmste omgivningar. Det har skett genom ge-
nomgång av olika antikvariska källmaterial. Inget fältarbete har utförts i 
samband med förstudien. 
 
 
Material  
Byråinventeringen har omfattat följande källor och databaser:  

• registrerade kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s informationssystem 
för fornminnen, FMIS, 

•  registrerade kulturhistoriska lämningar i Skogsstyrelsens databas 
(Kotten), 

• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Statens historiska museums 
fynddatabas (SHM), 

• samebyarnas markanvändningsdata (IRENMARK), 
• allmänna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmäteriakter med 

kartor i Lantmäteriets karttjänster (LMV), 
• äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i ortnamnsdatabasen vid 

Institutet för språk och folkminnen (SOFI), 
• antikvariska rapporter i biblioteksdatabaserna Vitalis och Libris, 
• antikvariskt material och rapporter på länsmuseets hemsida, 
• länsstyrelsens presentation av värdefulla kulturmiljöer, byggnads-

minnen, områden av riksintresse för kulturmiljövården och det 
samiska kulturarvet. 

 
 

Projektområdets beskrivning 
Projektområdet Hornmyran är beläget ca 2 mil SSV om Lycksele i Väster-
bottens län. Ytan är 584 hektar. Vindparken planeras till trakterna Hornmyr 
och Hornmyrskogen. Två ekonomiska kartblad berörs, 21I 9d och 21I 9e.  
 Topografin i projektområdet är kuperad. Det ligger på ca 500 meter över 
havet, d.v.s. i sin helhet över högsta kustlinjen. Jordarterna är främst morän 
och torvmark. Centralt i området ligger Hornmyran, ett flackt torvmarks-
område som avvattnas av bl.a. Vänjaurbäcken och Hornmyrbäcken. Horn-
myran omges av höjderna Hornmyrbrånan, Flakabacken och Hornknösen 
samt Mittiliden och Maskenträskliden. 
 Markslaget är skogsmark. Bebyggelse saknas helt i projektområdet.  
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Resultat 
RAÄ:s fornminnesinventering, FMIS och andra inventeringar 
Lycksele socken är ca 5 400 km2 stor. Fornminnesinventering har skett i 
socknen vid olika tidpunkter, senast under den numera nedlagda Fornmin-
nesinventeringens sista år i mitten av 1990-talet. Den fjällinventering som 
vidtog har omfattat områden i socknens övre delar (Sanell 2001). Det antik-
variska kunskapsunderlaget varierar därför kraftigt i socknen.  
 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) genomförde en förstagångsinventering av 
fornminnen i det berörda området år 1976. Då registrerades inga fornläm-
ningar eller övriga kulturhistoriska lämningar i det nu aktuella projekt-
området. Utanför området registrerades någon enstaka lämning (tabell 1). 
 Så sent som år 1995 skedde revideringsinventering inom praktiskt taget 
hela bladet 22I nära Lycksele. Sydgränsen för den inventeringen gick strax 
N om aktuellt projektområde (Skålberg 2010-06-10). 
 I samband med en specialinventering med inriktning på samiska kultur-
miljöer registrerades ytterligare lämningar som sedermera införts i FMIS 
(Rydström 2001). 
 
Tabell 1. Registrerade kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s informationssystem för forn-
minnen, FMIS, samtliga belägna utanför nu aktuellt projektområde. I projektområdet har 
inga lämningar registrerats. 
 
RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
Anm. 

Lycksele 518 Renvall  Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 

Lycksele 611 Övrigt Täktgropar Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 

Lycksele 613 Fångstgrop  Fast fornlämning  

Lycksele 1092 By-/gårdstomt  Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Söderåsen 

Lycksele 1641 Härd  Fast fornlämning  

Lycksele 1642 Förvarings- 
anläggning 

Mjölkgrop Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 

 
 
Uppdragsarkeologiska undersökningar   
Inga uppdragsarkeologiska undersökningar har genomförts i projektområdet 
eller i dess närområde. Både länsmuseet, Skogsmuseet i Lycksele och RAÄ 
har genomfört enstaka arkeologiska utredningar och undersökningar i 
närheten av Lycksele (FMIS 2010-06-18). 
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Figur 1. Projektområdet på höjderna NV om Hornmyr i Lycksele socken. Svart begräns-
ningslinje: projektområde, svart cirkel: uppgift om husgrund, svart kvadrat: ej registrerad 
bebyggelselämning. Övrigt: se tabell 1och 2. Underlag: vägkartan © Lantmäteriet, Gävle, 
2009. Medgivande I 2009_00927. Skala 1:60 000. 
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 Precis som i andra norrländska inlandssocknar har den största antik-
variska aktiviteten i socknen skett med anledning av vattenkraftsutbygg-
naden. Nu anas en liknande händelseutveckling på grund av vindkrafts-
utbyggnad. I Lycksele kommun är åtminstone fem vindparker under projek-
tering eller uppförande (Norberg 2010-06-07), varav samtliga bör ha gene-
rerat antikvariska undersökningar i någon form. 
 
 
Arkeologiska fynd och fyndsamlingar   
Det finns inga uppgifter om att fornfynd tillvaratagits i projektområdet och 
inlämnats till kulturmiljövården (SHM 2010-06-17). Det går inte att avgöra 
om avsaknaden är reell eller beror på avsaknad av markskador, såsom 
exempelvis vid jordbruk eller naturlig erosion, vilka är nödvändiga för att 
lokalisera boplatser utan synlig begränsning ovan jord. Fornsaker hittas ofta 
i plöjda åkrar eller på stränder till vattendrag och sjöar, som ju saknas i 
projektområdet. 
 
 
Samebyarnas markanvändning 
Projektområdet ligger inom Vapstens sameby och utgör höst- och vinterland 
i samebyns markanvändningsredovisning, belägna strax sydväst om ett 
område av riksintresse för renskötseln (IRENMARK). Det går en led ca 2 
km SV och ytterligare en led 2,5 km ÖNÖ om projektområdet. Båda är 
klassificerade som ej röjda leder.  
 
 
Skogsstyrelsens databas  Kotten 
Vid Ytterfors strax N om projektområdet har en tjärdal och en husgrund 
registrerats inom ramen för f.d. Skogsvårdsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt 
Skog & historia (tabell 2). Dessa övriga kulturhistoriska lämningar berörs på 
grund av läget inte av vindkraftsutbyggnaden.  
 
Tabell 2. Skog & historia-registreringar nära projektområdet (Kotten 2010-06-18). 

 
ID Lämningstyp Beskrivning Anm. 

SH2784 Kemisk industri Tjärdal Ej i FMIS; N om pro-
jektområdet 

SH2786 Husgrund, historisk 
tid 

Husgrund Ej i FMIS; N om pro-
jektområdet 

 
 
Historiska kartor och lantmäteriakter   
Av flera skäl, bl.a. det geografiska läget, den sena fastighetsbildningen och 
de traditionella näringarnas beskaffenhet, har det skett få lantmäteri-
förrättningar i området. Lapplandsgränsen fastställdes år 1751. Någon kart-
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läggning av renskötarnas skatteland skedde som regel inte i fjällområdet i 
Sverige med undantag i just Västerbottens län.  
 Lappmarksplakatet år 1673 öppnade för jordbruksetablering med 15 års 
skattefrihet i lappmarkerna. Redan under 1700-talets första år togs ny-
byggen upp i Lycksele lappmark. Den första nybyggesvågen lockade i syn-
nerhet finländska nybyggare, men även många samer (Gothe 1948, Lund-
mark 1998). Från denna tid finns inga kartor eller andra uppgifter rörande 
projektområdet. 
 Den äldsta kartan som innehåller information om projektområdet är laga 
skifteskartan från 1902. Få anläggningar syns här. En stig leder tvärs över 
projektområdet i riktning Ö-V. Samma stig är karterad på nyutgivna kartor, 
men endast den Ö delen (figur 1).  
 På flera platser i laga skifteshandlingarna omtalas 2–3 stenrösen, vilka 
bör uppmärksammas då de kan utgöra gravar, men för all del även röjnings-
rösen, försvar, gränsmärken eller andra stensamlingar. Oavsett funktion ut-
gör de kulturminnen. Om läget överensstämmer med projektområdets ut-
bredning har inte kontrollerats närmare under denna förstudie. Funktion och 
eventuell fornlämningsstatus kan fastställas vid kontroll i fält. 
  
 
Ortnamn 
Utanför projektområdet redovisar de tryckta kartorna flera ortnamn av 
kulturhistoriskt intresse: Getarögtjärnen, Slåttestjärnarna, Kåtamyran och 
Kåtatjärnmyran (generalstabskartan 1920, ekonomiska kartan 1977, fastig-
hetskartan 2010). Ortnamnen antyder boskapsskötsel och traditionella sa-
miska byggnader. Inne i projektområdet finns inga sådana namn på kartor. 
Namnen beskriver i stället terrängen. Lokalt använda smånamn som inte 
tryckts på kartor har inte kunnat studeras inom ramen för denna förstudie. 
Namnet Dakota på en avstyckning på Maskenträskliden torde ha en särskild 
bakgrund som inte klarlagts här. 
 Namnet Hornmyran bör dock uppmärksammas. Det kan ha sin bakgrund 
i myrens form, men med tanke på det geografiska läget bör möjliga, äldre 
platser med ackumulationer av horn beaktas, antingen i form av horn på 
äldre tiders samiska offerplatser eller som horn ackumulerade på senare 
tiders slaktplatser, nu utan tillhörande offerceremonier. I äldre skriftliga 
källor berättas hur samiska offerplatser kunde uppvisa hundrade lass horn 
(Rheen 1671). 
 
 
Bebyggelse 
Det finns ingen fast bebyggelse inom projektområdet. Byggnadsantikvariskt 
intressanta objekt eller byggnadsminnen finns inte heller i dess närhet. 
 
 
Kulturmiljöer och riksintressen 
Värdefulla kulturmiljöer såsom kulturreservat eller riksintresseområden för 
kulturmiljövården saknas också. Närmaste riksintresseområde för kultur-
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miljövården, Stöttingfjällets byar (AC 25), ligger knappt 4,5 kilometer NV 
om projektområdet.  
 Stöttingfjällets byar utgörs av odlingslandskap i skogsbygd med by-
miljöer och en mångfald av övervattnade våtslåttermarker som tydligt 
berättar om ängsbrukets betydelse och det intensiva nyttjandet av naturliga 
slåttermarker före jordbrukets rationalisering (www.lst.ac.se 2010-06-14). 
Riksintresseområdet är 473 hektar stort. Delområdet 25c Vägsele omfattar 
inslag av forntida fångstkultur (fångstgropar) och grunderna efter ett av 
Lycksele lappmarks äldsta nybyggen från år 1704 (a.a). 
 En vindpark vid Hornmyran kommer att vara synlig från riksintresse-
området men avståndet är tillräckligt stort för att vindkraftverken inte skall 
dominera eller påtagligt skada kulturmiljön.  
 

Ej registrerad lämning i projektområdet 

I samband med samrådsmöte med allmänheten har en uppgift om en 
husgrund i projektområdets centrala norra del, strax N om Hornmyran fram-
kommit. Funktionen är inte fastställd. Ingen byggnad redovisas här i det 
äldre kartmaterialet. 
 
 

Resultat 

Byråinventeringen har resulterat i slutsatser avseende både miljö och kultur-
historia vilka bör beaktas vid den fortsatta projekteringen.  
 
 
Natur och topografi 
Det är i synnerhet i vissa miljöer man erfarenhetsmässigt kan förvänta sig 
att påträffa kulturminnen av olika åldrar. Inför den fortsatta projekteringen 
och i samband med en eventuell arkeologisk fältinventering kan miljöer 
potentiellt rymmande fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska läm-
ningar utpekas:  

• vattendrag, tjärnar, bäckar och kallkällor,  
• sydsluttningar som på våren snabbt blir fria från snö och tjäle, 
• myrkanter, d.v.s. moränbackar i anslutning till myrar, 
• mindre sannolikt i projektområdet p.g.a. läget på en höjdrygg på 

avstånd från mera produktiva dalgångar: f.d. strandanknutna lägen 
vid en nu igenväxt sjö (Hornmyran), 

• torra moränbackar och andra höjdryggar, 
• hällmarker och flyttblock, 
• lövskogsbestånd, 
• särskilda landformer såsom sadellägen mellan höjder, avsatser i 

sluttningar och övergångar mellan olika landformer, 
• mera ovanligt men specifikt för vissa lämningstyper: på eller nära 

krön av bergshöjder. 
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Kulturhistoria 
Följande indikationer på förekomst av kulturminnen av olika slag finns i och 
helt nära projektområdet: 

• En uppgift om en husgrund i skogsmark N om Hornmyran.  
• Två avstyckningar med bebyggelse som på dagens kartor redovisas 

som obebyggda tangerar projektområdet och bör ha avsatt spår av 
olika verksamheter i sina omgivningar, i synnerhet i form av 
odlings-, slåtter- eller skogsbrukslämningar. 

• Ingen revideringsinventering (RAÄ) har gjorts i projektområdet. Det 
betyder i praktiken att det inte företagits någon systematisk invente-
ring alls av kulturhistoriska lämningar här, eftersom förstagångs-
inventeringen skedde med andra metoder och mycket låg täcknings-
grad. 

• Samiska offerplatser var i regel lokaliserade till topografiskt fram-
trädande platser, exempelvis krön av höjder. Närliggande kända of-
ferplatser är Åttonträsket (Manker 438, Vapstens sameby) och Altar-
berget (Manker 407, Rans sameby). I det förra fallet utgjorde sjön 
den heliga platsen (Manker 1957:255), i det senare berget. På 
Altarberget fanns även en ringformig anläggning och uppgift om en 
seite (helig sten i regel av naturen märkligt formad, ofta fågel-
formad) av ett slag som är känd från flera håll i norra Fennoskandien 
(Huggert 2000, Manker 1957:241, Wennstedt 1989, Wennstedt 
Edvinger & Broadbent 2006).  

• Laga skifteshandlingarna redovisar återkommande uppgifter om 
stenrösen vilka inte följts upp i detalj i samband med denna förstudie 
(LS). Det är därför inte fastställt att sådana återfinns i projekt-
området men de kan inte heller uteslutas. 

• Skogsbrukslämningar såsom kolbottnar efter kolning, grunder efter 
kojor som används vid kolning eller inom andra arbetsmoment i 
skogen (tjärbränning eller avverkning) torde förekomma p.g.a. när-
heten till bebyggelse och bebyggelselämningar. 

• En äldre stig genom området förbinder Hornmyr och en avstyckning 
på Maskenträskliden men kan vid sidan av denna ha haft flera speci-
fika syften. Man kan därför med viss sannolikhet förvänta kultur-
historiska lämningar vid denna färdväg (jfr uppgift om husgrund 
ovan). 

• Äldre färdvägar över myrar brukar indikera förekomst av kavelbroar, 
i synnerhet i äldre tid, då eventuell myrdikning inte var lika effektiv. 

• Lämningar av traditionella samiska bostäder och anläggningar asso-
cierade med intensiv renskötsel, gethållning eller jakt, fiske och 
fångst, exempelvis förvaringsanläggningar, enstaka härdar, renvallar, 
kallkällor, barktäkter och bleckade vallar och leder m.m., kan inte 
uteslutas inom projektområdet men generellt har dalgångarna varit 
nyttjade i högre grad än höjdlägena. 

• Myrar har en särskild ställning i renskötseln, både traditionell, inten-
siv renskötsel och dagens moderna, såsom samlingsplatser för ren. 
Myrar utgör därför viktiga noder i renskötselns markanvändning. 
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Myrarnas generella betydelse i kombination med det här aktuella 
namnet Hornmyran indikerar att platsen kan ha haft en särskild 
betydelse. 

 
 
 

Konklusion 

Denna förstudie rörande projektområdets potentiella kulturvärden visar 
följande:  
(1) Projektområdet är ett höglänt utmarksområde som i huvudsak saknar 
naturgeografiska förutsättningar för de höga frekvenser av fasta forn-
lämningar eller komplexa kulturmiljöer som brukar återfinnas i exempelvis 
älvdalar.  
(2) Projektområdet ligger i ett oomtvistligt samiskt område, där den sentida 
kolonisationen är någorlunda väl känd genom skriftliga källor men mindre 
väl känd genom spåren i landskapet, och där de äldre tidshorisonterna 
praktiskt taget är höljda i dunkel. Kännedomen om äldre samisk historia och 
protosamisk förhistoria är bristfällig, oavsett försörjningssätt, jakt/fångst, 
renskötsel, jordbruk eller annat. Fortfarande är prästrelationerna från 1600-
talet de viktigaste källorna (jfr Niurenius 1645). Lyckseletrakten får betrak-
tas som ett nyckelområde i samisk historia, genom sin vintermarknad, 
kyrkobygget och den successiva utbyggnaden av administrativa funktioner i 
lappmarken. 
(3) Fältinventering av området torde resultera i en liten ökning av antalet 
registrerade kulturhistoriska lämningar.  
(4) Inget tyder för närvarande på att det finns eller kan framkomma 
kulturvärden som omöjliggör en vindkraftsutbyggnad i projektområdet. 
(5) Det är troligt att kulturhistoriska lämningar kommer att visuellt påverkas 
av en vindkraftsutbyggnad, men med en tidig produktion av ett kunskaps-
underlag avseende kulturhistoriska lämningar och en viss flexibilitet i vind-
parkens utformning torde eventuella fasta fornlämningar eller värdefulla 
kulturmiljöer kunna kringgås och på så sätt kvarligga inne i vindparken utan 
ingrepp eller annan kulturmiljöpåverkan än visuell påverkan. 

  8 
 



Arkeologicentrum AB 
PMAC2010:52 AC 

 

Referenser  

Gothe, Richard, 1948. Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra 
Lappmarken och Jämtland. Stockholm. 
 
Granholm, Nina, & Ronny Smeds, 2008. Arkeologisk utredning med anled-
ning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i 
Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kom-
mun, samt utmärkning av fångstgropar vid Örån i Lycksele kommun. (Väs-
terbottens museum, Uppdragsverksamheten, dnr 500/08.) Umeå. 
 
Huggert, Anders, 2000. A church at Lyckselet and a sacrificial site on 
Altarberget. Acta Borealia 1:51-75. 
 
Lundmark, Lennart, 1998. Så länge vi har marker: samerna och staten 
under sexhundra år. Stockholm. 
 
Manker, Ernst, 1953. The nomadism of the Swedish mountain Lapps: the 
siidas and their migratory routes in 1945. Acta Lapponica 7. Stockholm. 
 
Manker, Ernst, 1957. Lapparnas heliga ställen. kultplatser och offerkult i 
belysning av Nordiska museets och landsantikvariernas fältundersökningar. 
Acta Lapponica 13. Stockholm. 
 
Niurenius, Olaus Petri, [ca] 1645 [1905]. Lappland, eller beskrivning över 
den nordiska trakt, som lapparne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandien 
eller Sverge. I Svenska landsmål och svenskt folkliv 17:4 (Karl Bernhard 
Wiklund, red.), s. 7-23. Uppsala. 
 
Pamp, Bengt, 1988. Ortnamnen i Sverige. 5:e uppl. Lund. 
 
Rheen, Samuel, 1671 (1897). En kort relation om Lapparnes Lefwerne och 
Sedher, Wijd-Skiepellsser, sampt i många Stycken Grovfe wildfarellsser. 
Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkeliv 17:I. 
K. B. Wiklund, ed. Uppsala. 
 
Rydström, Gunhild, 2001. Rapport över inventering av det samiska 
traditionslandskapet, inom Lycksele kommun, Lappland, Västerbottens län. 
(Etapp 3. Rapport nr 7. Skogsmuseet 2001.) Lycksele. 
 
Sanell, Charlotta, 2001. 2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län: 
Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. 
(Riksantikvarieämbetet. Kunskapsavdelningen.) Stockholm. 
 
Wennstedt [Edvinger], Britta, 1989. Kultplatser i Övre Norrlands kustland. 
Oknytt 3-4, s. 23-34. 
 

  9 
 



Arkeologicentrum AB 
PMAC2010:52 AC 

 

Wennstedt Edvinger, Britta, & Noel D. Broadbent, 2006. Saami Circular 
Sacrifical Sites in Northern Coastal Sweden. Acta Borealia 23:1, s. 24-55. 
 

 

Äldre kartor 

Rikets allmänna kartverks arkiv 

Ekonomisk karta  Bladnamn Långbäcken 
 Årtal 1976 

 Rak-id J141-21i8-9c-d78 
 
Ekonomisk karta   Bladnamn Hornmyr 
 Årtal 1977 
 Rak-id J141-21i8-9e-f78 
 
Generalstabskarta  Bladnamn Fredrika 
 Årtal 1920 
 Rak-id J242-55-1 
 
 
Lantmäterimyndigheternas arkiv 

Aktbeteckning 24-lyj-avs168 
Län Västerbottens län 

Kommun Lycksele 
Datum 1895-09-30 
Åtgärd Avsöndring 
 
 
Aktbeteckning 24-lyj-146 
Län Västerbottens län 
Kommun Lycksele 
Datum 1902-10-27 

Åtgärd Laga skifte 
 
 
 

Muntliga uppgifter 

Birgit Norberg, biträdande länsarkitekt, länsstyrelsen i Västerbottens län, 
Umeå. 2010-06-07. 
 
Pia Skålberg, antikvarie, Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, 
Luleå, år 1995. 2010-06-10. 

  10 
 



Arkeologicentrum AB 
PMAC2010:52 AC 

 

Webb  
 
BBR Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se, 2010-06-07. 
 
FMIS Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, 
http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html, 2010-06-07. 
 
IRENMARK – Sametinget. www.sametinget.se, 2010-06-08. 
 
KOTTEN Skogsstyrelsens databas för projektet Skog & historia. 
www.skogsstyrelsen.se, 2010-06-07. 
 
KRINGLA Riksantikvarieämbetets databas K-samsök (f.d. Kulturmiljösök), 
http://www.kringla.nu, 2010-06-07. 
 
LMV Lantmäteriets historiska karttjänst, 
http://historiskakartor.lantmateriet.se, 2010-06-07. 
 
LIBRIS Kungliga bibliotekets nationella bibliotekssystem, 
http://libris.kb.se/ 2010-06-07. 
 
SHM Statens historiska museums översiktsdatabas, 
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2010-06-07. 
 
SOFI Institutets för språk och folkminnen ortnamnsdatabas, 
http://www.sofi.se/ 2010-06-07. 
 
VITALIS Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog,  
http://vitalis.raa.se, 2010-06-07. 
 
 
 
 

   
 



Arkeologicentrum AB 
PMAC2010:52 AC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkeologicentrum AB 
www.arkeologicentrum.se 

 
PMAC2010:52 AC 

   
 


