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Karta över inventeringsområdet. Inventeringsområdet ligger innanför markeringen.  
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Inledning 
 

På uppdrag av ÅF har en kulturhistorisk inventering utförts i området kring Tallåsmyran/ 

Stormyran i Örträsk socken, Lycksele kommun, Västerbottens län, inför planerad exploatering 

av området. Inventeringen utfördes den 31 maj 2011 av två arkeologer från Skogsmuseet. 

 

 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Det aktuella inventeringsområdet består huvudsakligen av sandig moränmark som sluttar ner mot 

myrmark.  

Inom inventeringsområdets östra del var ett fångstgropssystem känt sedan tidigare, RAÄ Örträsk 

55:1, samt ytterligare en fångstgrop direkt öster om detta, RAÄ Örträsk 10:1. I direkt anslutning 

till inventeringsområdets sydvästra del finns ytterligare ett fångstgropssystem, RAÄ Örträsk 

49:1, samt väster om detta ytterligare en fångstgrop, RAÄ Örträsk 50:1. Ca 1 km sydväst om 

området, vid älvstranden, finns också en stenåldersboplats, RAÄ Örträsk 87:1. 

 

 
Inventeringsområdet ligger innanför den gula markeringen. 

 

 

Målsättning och genomförande 
Inför exploatering av området var det nödvändigt att göra en kulturhistorisk inventering för att 

fastställa om det finns oupptäckta kulturhistoriska lämningar inom området. I och omkring 

undersökningsområdet finns kända fångstgropssystem, varför det fanns anledning att misstänka 
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att fler forn- och kulturlämningar kunde finnas där. Områdets beskaffenhet kunde även tyda på 

möjligheten av lämningar efter den samiska kulturen. 
 

Inventeringen genomfördes genom okulärbesiktning med slag om ca 10 m över 

inventeringsområdet. Vid platser som kunde vara intressanta gjordes provstick med jordsond. 

 

 

Resultat 
De lämningar som hittades var följande: 

 

Läming Position (RT90)  

Barktäkt 1655033  7120869  

Barktäkt 1655030  7120866  

Härd 1655033  7120864  

Fångstgrop 1655202  7120845  

  

Dessa platser är utmärkta på kartan nedan. Den fångstgrop som är utmärkt som Fångstgrop2 är 

troligtvis den östligaste i det redan kända fångstgropssystemet RAÄ Örträsk 49:1. 

 

 
Resultatet av inventeringen.  

 

 

Tolkning och slutledning 
I området förekommer fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Dessa visar på att olika 

typer av verksamhet har förekommit i området genom historien. Både samekultur och 

fångstkultur finns representerade.  

 

Barktäkter är samiska kulturspår med långa traditioner.  Sjok av innerbarken från tall användes 

som ett kosttillskott mot skörbjugg, då den innehåller mycket C-vitamin. Barken användes även 

till att bevara sentråd och mat i. 

 

Härden återfanns i nära anslutning till barktäkterna. De senaste 20 åren har kunskapen om 

samiska härdar ökat väsentligt. De undersökningar av samiska härdar som har gjorts har gett 

dateringar från 700 talet till 1700-talet e.Kr. 
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För att göra ingrepp i fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer krävs tillstånd av Länsstyrelsen 

i Västerbottens län. 

 

Administrativa uppgifter 
Län   Västerbotten 

Landskap   Lappland 

Kommun   Lycksele 

Socken   Örträsk 

Ort   Örträsk  

Dokumenatationshandlingar  Foton, anteckningar, mätfiler förvaras på Skogsmuseet. 

Kartblad   21J Vindeln 

Koordinatsystem  RT90 2,5 gonV 

Fältarbete   2011-05-31 

 

 


