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Sammanfattning 
Med anledning av tillståndsprövning inför planerad vindkraftsutbyggnad i ett 
undersökningsområde på gränsen mellan Storumans och Vilhelmina kommuner, 
Västerbottens län, har Arkeologicentrum AB utfört en förstudie i form av 
byråmässig kulturmiljöanalys. Studien har omfattat genomgång av de vanligaste 
antikvariska källmaterialen. Inget platsbesök eller fältarbete har ingått.   
 Inga fasta fornlämningar och endast en övrig kulturhistorisk lämning är i dag 
kända i undersökningsområdet. Det beror delvis på en inventeringslucka. Under-
sökningsområdet är med ett litet undantag inte inventerat på fornminnen i senare 
tid, vilket förklarar avsaknaden av kulturhistoriska lämningar. Symptomatiskt är 
undersökningsområdets enda registrerade kulturminne en tjärdal som påträffades 
vid Arkeologicentrums arkeologiska utredning år 2010 av en mindre del av det nu 
aktuella undersökningsområdet.  

Under denna förstudie har platserna för ett dussintal potentiella kulturhistoriska 
lämningar identifierats. Det följer av metodvalet att det bara är verksamheter i äldre 
tid som lämnar spår efter sig i skriftliga källor som kunnat identifieras. Metoden är 
inte lämplig för att eftersöka spår efter jägare, renskötare och andra icke bofasta 
befolkningsgrupper under historisk tid, och över huvud taget inte för spår efter 
verksamheter under förhistorisk tid. 

I undersökningsområdet finns indikationer på förväntade verksamheter såsom 
renskötsel, fäboddrift, myrslåtter och skogsbruk. 
 Höga kulturvärden återfinns med ett undantag på mycket stora avstånd från den 
planerade vindparken. Det rör sig om kyrkomiljöer, ett byggnadsminne och två 
områden av riksintresse för kulturmiljövården. Avstånd, beskogning och topografi 
innebär att kulturmiljöpåverkan på dessa kulturvärden kan komma att utebli 
respektive bedömas bli obetydlig.  

Ett av de två riksintresseområdena ligger nära undersökningsområdets södra 
begränsning. Riksintresset påverkas inte fysiskt av den planerade vindkrafts-
utbyggnaden. Det är mindre känsligt för visuell påverkan eftersom det utgörs av 
fångstmiljöer i skogsmark. Beskogning, topografi och avstånd minskar kulturmiljö-
påverkan på riksintresseområdet, vilken bedöms bli obetydlig. 

Vad gäller kulturvärden inne i undersökningsområdet kan påverkan komma att 
bli både fysisk och visuell. Omfattningen kan inte uppskattas med nuvarande 
kunskapsunderlag. Med tillräckliga kunskapsunderlag och särskilda skyddsåtgärder 
i samband med utformning och byggnation kan både fysisk och visuell påverkan 
reduceras till ett minimum.  
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Inledning 
Bakgrund 

Arkeologicentrum AB har på uppdrag av Miljötjänst Nord AB upprättat en 
kulturhistorisk förstudie över ett undersökningsområde på gränsen mellan 
Storumans och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län. Förstudien skall 
utgöra underlag för tillstånds- och miljöprövning av en planerad vindpark.  
 
 
Syfte och målsättning 

Både lagen om kulturminnen m.m. (KML, SFS 1988:950), kap. 1 och 
Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) ställer krav på allmänna hänsyn till kul-
turmiljöer i utvecklingsprojekt. Denna förstudie skall presentera kända kul-
turvärden i ett specificerat landskapsavsnitt som utgör undersöknings-
område.  

Som kulturvärden räknas här objekt och områden med skyddsvärde 
enligt gällande lagstiftning på området, och då i första hand enligt lagen om 
kulturminnen m.m. (KML, SFS 1988:950), kapitlen 2, 3 och 4, men även 
Miljöbalken (SFS1998:808), kap. 1 och 3. Hit räknas även kulturmiljöer 
med lägre skyddsvärde, exempelvis sådana av kommunalt intresse enligt 
åsiktsförklaringar i översiktsplaner.  

Syftet med förstudien är att ge en översiktlig bild av undersöknings-
området, här definierat som projektområdet med närmaste omland. Vidare 
görs en preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan av den planerade 
vindkraftsutbyggnaden. De resultat och slutsatser som presenteras är på 
grund av metodvalet inte slutgiltiga. Rapporten redovisar kulturminnen som 
går att spåra i vissa källmaterial, men den skall inte betraktas som en ut-
tömmande beskrivning av vilka kulturvärden som finns i undersöknings-
området, eftersom den valda metoden inte kan ge sådana resultat.   
 
 
 

Undersökningsområde 
Undersökningsområde för denna förstudie ligger på gränsen mellan Stensele 
och Vilhelmina socknar i Södra Lappland. Sockengränsen är samtidigt 
kommungräns mellan Storuman i norr och Vilhelmina i söder (figur 1). Av-
ståndet till centralorterna är cirka 18 respektive 24 kilometer. Kulturvärden i 
vindparkens övriga influensområde har som nämnts också beaktats under 
denna förstudie.  
 Undersökningsområdet sträcker sig från närområdet till Lubbträskets 
sydöstra ände, via krönet på Gråtanliden och Västra Sjulsberget till strax 
utanför Sjulsmark i sydost. En utlöpare i nordost leder upp till krönet av Inre 
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Verkanliden. Undersökningsområdet är knappt 6 000 hektar stort. Det 
återfinns inom de ekonomiska kartbladen 22G 8-9i-j Storseleby, 23G 0-1i-j 
Gråtanliden, 23G 2-3i-j Lubbträsk, 23H 0-1a-b Verksamheten och 23H 0-
1a-b Norrberg (skala 1:20 000). 
  Området är utmark till kringliggande byar och många trakter berörs: 
Lubbträsk, Långnäs, Långvattnet, Norrberg, Norrheden, Näsvattnet, Skarv-
sjö, Skarvsjöskogen och Verkanliden i Storumans kommun, samt Bränn-
åker, Gråtanliden, Laxbäcken, Malgomajlandet, Norrbäck och Sjulsmark i 
Vilhelmina kommun. 
 
 

 
 
 

Figur 1. Undersökningsområdet (svart begränsningslinje) ligger på kommun-
gränsen mellan Storuman och Vilhelmina i det inre av Västerbottens län. Underlag: 
översiktskartan © Lantmäteriet, Gävle, 2012. Skala 1:500 000. 
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Metod och material 
Kulturmiljöanalysen baseras på olika antikvariska källmaterial och rapporter 
samt på äldre kartor och flygbilder. Inget platsbesök eller annat fältarbete 
har utförts i samband med förstudien.  

Byråinventeringen har omfattat följande källmaterial (se vidare under 
avsnittet Referenser):  

• registrerade kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets 
(RAÄ) informationssystem för fornminnen, FMIS,  

• värdefull och skyddad bebyggelse (BeBR, Länsstyrelsen), 
• registrerade kulturhistoriska lämningar i Skogsstyrelsens databas 

(SH), 
• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Historiska museets och Väs-

terbottens museums fynddatabaser (SHM, VBM), 
• samebyarnas nuvarande markanvändning och fjällsamiska flyttleder 

i äldre tid (Sametinget), 
• berggrunds- och jordartsdata (SGU), 
• allmänna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmäteriakter med 

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

Institutet för språk och folkminnen (SOFI), 
• antikvariskt material och rapporter i biblioteksdatabaser och på läns-

museets hemsida (LIBRIS, Spår från 10 000 år, VITALIS), 
• värdefulla natur- och kulturmiljöer, riksintresseområden m.m. (Läns-

styrelsen, RAÄ). 
 
 
 
 

Områdesbeskrivning 
Undersökningsområdet tillhör inre Norrlands sjörika, skogsbeväxta och 
delvis myrtäckta urbergsplatå, som präglas av vidsträckta barrskogar i starkt 
bruten terräng. Topografin är kuperad med stora höjdskillnader. Under-
sökningsområdet karaktäriseras av långa och ställvis branta sluttningar 
omväxlande med höglänta men flackare avsnitt. Den högsta höjden är 
Gråtanliden på 708 meter över havet. De lägsta nivåerna återfinns längst 
mot nordväst i undersökningsområdet, på 600 meter över havet. 

Jordartsfördelningen innebär att morän dominerar, ställvis i form av ett 
tunt löst jordtäcke med inslag av kalt berg (SGU 2013-06-04.) Torvmarks-
områden breder ut sig, i synnerhet på de lägre nivåerna i undersöknings-
området. Myrarna avvattnas av bäckar med huvudsaklig avrinning mot 
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öster. Enstaka tjärnar finns i undersökningsområdet, men större sjöar och 
vattendrag saknas helt. 
 Nuvarande markanvändning är skogsmark med övervägande granskog. 
Skogen utgör produktionsskog, ställvis nyligen avverkad, harvad och åter-
planterad. Undersökningsområdet nyttjas vid sidan av skogsbruket för jakt 
och rekreation. De högsta höjderna erbjuder fri sikt bl.a. mot fjällen.  
 Undersökningsområdet ligger på gränsen mellan Vilhelmina norra och 
Vapstens samebyar (Sametinget 2013-06-04). På ömse sidor Gråtanliden 
redovisas flyttleder i riktning NV-SÖ av riksintresse för rennäringen (Läns-
styrelsen, Manker 1953).   

 
 

 
 
 
Figur 2. Undersökningsområdet utgörs av det närmare 6 000 hektar stora projekt-
området (svart begränsningslinje) med omland.  Ekonomiska kartans blad-
indelning. Underlag: vägkartan © Lantmäteriet, Gävle, 2012. Skala 1:200 000. 
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Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
RAÄ:s fornminnesinventering är med undantag av Arkeologicentrums 
arkeologiska utredning år 2010 den enda tidigare antikvariska verksamhet 
som berört undersökningsområdet (Jensen 1997:105). Vanligtvis genom-
fördes vid äldre fornminnesinventering för ekonomiska kartan inte en sådan 
systematisk terrängrekognoscering som under senare år. Förstagångsinven-
tering skede år 1974. 
 Arkeologiska undersökningar har huvudsakligen genomförts i samband 
med vattenkraftsutbyggnad, antingen inför reglering eller inom ramen för 
länsmuseets projekt Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och 
vattendrag i Västerbottens län (Lundberg, Rydström & Spång 1986). Fler-
talet skedde under 1970-talet. Även 1968-73 års arkeologiska forsknings-
projekt Norrlands tidiga bebyggelse har omfattat undersökningar i sock-
narna. Resultaten är publicerade i serien Early Norrland 1972-1978. 

Vanligen har de tidigare undersökningarna haft förhistoriska boplatser 
som undersökningsobjekt, men mera ovanliga lämningstyper som björn-
gravar och bengömmor ingår bland de undersökta och borttagna läm-
ningarna (FMIS 2013-03-20). Inga arkeologiska undersökningar har genom-
förts i undersökningsområdet. 
 Arkeologicentrum har tidigare utfört två arkeologiska utredningar och en 
förstudie i Stensele socken. Samtliga har motiverats av tillståndsprövning av 
vindparker, nämligen Vallträskhobben år 2007 (Wennstedt Edvinger 2007) 
och Gråtanliden, ett mindre område på berget, vilket fältinventerades år 
2010 (Loeffler & Reuterdahl 2010) samt förstudien Verkanliden år 2013 
(Wennstedt Edvinger 2013). 
 
 
 

Kulturvärden i undersök-
ningsområdet 
Spår av äldre tiders markanvändning   

Lantmäteriförrättningarna i äldre tid har inte varit många, utan begränsar sig 
till avvittring och laga skifte. De historiska kartorna tillför därför inte så 
mycket kunskap om undersökningsområdet. 
 De ekonomiska kartorna visar att markanvändningen även vid kartutgiv-
ningen var skogsmark, precis som i dag. Namnet Kåtamyran (IP06) är en 
indikation på traditionell lappländsk bebyggelse. Läget vid en myr gör att 



Arkeologicentrum AB 

 

6 
 

området med stor sannolikhet kan knytas till samiska renskötare, eftersom 
myrar var och fortfarande är centrala redskap i renskötseln. Bebyggelsens 
belägenhet är inte känd.  

Det finns flera slags indikationer på fäboddrift i undersökningsområdet, 
dels direkt genom namnrepertoaren (Stenviksbodarna, IP02), dels genom 
namn med veckodagar i förleden, vilka indikerar ett rotationssystem för 
skogsbetet. Olika områden nyttjades olika veckodagar, och gav upphov till 
namn såsom Torsdags- och Fredagsmyran (IP09 respektive IP08).  Utanför 
och öster om undersökningsområdet ligger en fäbod, Stenbergsfäbodarna, 
som fortfarande är bebyggd.  
 Generalstabskartorna i skala 1:200 000 gavs ut strax före sekelskiftet, 
åren 1897 (Stensele) och 1898 (Vilhelmina). Undersökningsområdet redo-
visas här som skogsmark med backstreck för den markerade topografin. 
Inga detaljer av antikvariskt intresse är redovisade, utom några äldre färd-
vägar som korsar undersökningsområdet (IP10–12). En stig mellan byn 
Gråtanliden och Stenviksbodarna eftersöktes vid 2010 års arkeologiska 
utredning. Stigen gick inte att återfinna i fält. Den är inte redovisad på den 
ekonomiska kartan från 1975.  
 Direkta belägg för åkerbruk saknas i undersökningsområdet, även om 
något av smånamnen kan antyda sådant (IP04). Indikationer på slåtter är 
vanligare, och framträder i form av namn såsom Vallmyran och Ängesmyran 
(IP03 och IP05).  
 Laga skifte genomfördes i Skarvsjö år 1891. Karta upprättades även över 
utmarkerna, men utgåvan innehåller inga detaljer av särskilt, antikvariskt 
intresse. En karterad färdväg från Yttre Verkansjön mot väster löper troligen 
i dagens skogsbilväg, som för övrigt endast tangerar undersökningsområdet.  

Sammantaget ger de äldre kartorna en bild av att undersökningsområdet 
och dess omland i äldre tid nyttjats för renskötsel, skogsbruk och jordbruk, 
det senare tydliggjort genom fäboddrift, myrslåtter och möjligen odling. 
Jakt, fångst och samling syns inte i de här nyttjade källmaterialen men kan 
förutsättas. Flera fångstgropar och fångstgropssystem är registrerade strax 
utanför undersökningsområdet.  
 
 
Ortnamn 

Ortnamn är i likhet med fysiska lämningar kulturminnen (jfr KML 1 kap. 4 
§). Som redan framkommit kan man genom det äldre namnskicket i ett 
område få indikationer både på äldre markanvändning och på händelser eller 
verksamheter som kan ha lämnat fysiska spår efter sig i landskapet. Ort-
namn kan berätta både om byars etablering och om tidigare markanvänd-
ning i ett område.  

Det finns inte många ortnamn redovisade på ekonomiska kartan, som är 
denna förstudies främsta källa till undersökningsområdets namnrepertoar. I 
samband med kartering förefaller inga smånamn ha upptecknats. Åtmins-
tone redovisas de inte på tryckta kartor. Kartutgivning i skala 1:20 000 
innebär bland annat att namn kan ha uteslutits av karttekniska skäl.  
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Generalstabskartan i norra Sverige är utgiven i skala 1:200 000, varför 
endast de viktigaste namnen, exempelvis bynamn, redovisas. Av specifika 
kulturhistoriska och politiska skäl är i huvudsak endast det svenskspråkiga 
ortnamnsbeståndet insamlat och redovisat på äldre, tryckta kartor. Det äldre, 
samiska namnförrådet är därför inte tillgängligt för excerpering. 
 Några namn i undersökningsområdet pekar direkt på särskilda verksam-
heter som kan antas ha genererat fysiska lämningar (tabell 1). Här 
framträder fäboddrift och slåtter tydligast, men det har mera med käll-
materialets art än med områdets faktiska historia att göra.  
 Förutom namnen på bergen Gråtanliden och Västra Sjulsberget, saknas 
uppteckningar rörande ortnamn inom undersökningsområdet. Namnet 
Gråtanliden är känt i skrift från mitten av 1800-talet och innehåller 
efterleden -liden, som betyder ’backe’ eller ’sluttning’ (SOL 2003), en 
ändelse som väl avspeglar terrängen inom undersökningsområdet. Västra 
Sjulsberget har inga äldre belägg än allmänna kartor och uppteckningar 
gjorda på 1930-talet (SOFI 2013-06-04). 
 
Tabell 1. Ortnamn av antikvariskt intresse i undersökningsområdet. 

 
Ortnamn Ek.karta Anm. 

Sågbäcken 23H 0-1a-b Såg, troligen belägen närmare Norrbäck 

Stenviksbodarna 23G 0-1i-j Fäbodlämning, ej bebyggd 

Vallmyran 23G 0-1i-j Myrslåtter, lada? 

Raningsbäcken 23G 0-1i-j Röjning, f.d. åker? 

Ängesbäcken 23G 0-1i-j Myrslåtter, lada? 

Kåtamyran 23G 2-3i-j Utanför uo? 

Kallkällänget 23G 2-3i-j Brunn/kallkälla 

Fredagsmyran 23G 2-3i-j Sekundär indikation på fäboddrift, 
rotationssystem för skogsbete 

Torsdagsmyran 23G 2-3i-j Sekundär indikation på fäboddrift, 
rotationssystem för skogsbete 

 
 

Kulturhistoriska lämningar 

I undersökningsområdet finns bara en registrerad kulturhistorisk lämning, en 
tjärdal som påträffades vid Arkeologicentrums fältinventering år 2010 
(tabell 1, figur 3–5). Bristen på registrerade kulturhistoriska lämningar i 
undersökningsområdet är helt säkert skenbar. Den beror inte på att sådana 
saknas i terrängen, utan på de prioriteringar som skedde vid RAÄ:s forn-
minnesinventering, och på att ingen revideringsinventering genomförts i 
området.   
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Tabell 2. Kända och potentiella kulturminnen i undersökningsområdet. 

 

ID-nr Namn Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Källa 

Vilhelmina 
2463 

 Kemisk industri Tjärdal Övrig kultur-
historisk 
lämning 

FMIS 

IP01 Sågbäcken Träindustri Såg  FS, ek.karta 
23H 0-1a-b 

IP02 Stenviks-
bodarna 

Fäbod Fäbod  FS, ek.karta 
23G 0-1i-j 

IP03 Vallmyran Husgrund, 
historisk tid 

Lada?  FS, ek.karta 
23G 0-1i-j 

IP04 Ranings-
bäcken 

Fossil åker   FS, ek.karta 
23G 0-1i-j 

IP05 Änges-
bäcken 

Husgrund, 
historisk tid 

Lada?  FS, ek.karta 
23G 0-1i-j 

IP06 Kåtamyran Viste eller 
kåtatomt 

  FS, ek.karta 
23G 2-3i-j 

IP07 Kallkäll-
änget 

Brunn/kallkälla 
och Husgrund, 
historisk tid 

Kallkälla 
respektive lada? 

 FS, ek.karta 
23G 2-3i-j 

IP08 Fredags-
myran 

Fäbod Rotationssystem 
för skogsbete 

 FS, ek.karta 
23G 2-3i-j 

IP09 Torsdags-
myran 

Fäbod Rotationssystem 
för skogsbete 

 FS, ek.karta 
23G 2-3i-j 

IP10 - Färdväg Stig mellan 
Lubbträsket och 
Näsvattnet 

 FS, genst. 41 
Stensele 

IP11 - Färdväg Stig mellan 
Sjulsmark och 
Inre Verkansjön 

 FS, genst. 48 
Vilhelmina 

IP12 - Färdväg Stig mellan 
Sjulsmark och 
Norrbäck 

 FS, genst. 48 
Vilhelmina 
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Under denna förstudie har ett dussintal indikationer på kulturhistoriska 
lämningar framkommit. Det rör sig om potentiella lämningar efter fäbodar, 
renskötsel, skogsbruk och myrslåtter. Resultatet är typiskt urval med den här 
använda förstudiemetodiken. Vad gäller specifikt samiska kulturminnen är 
dokumentationen av sådana bristfällig nedanför fjällområdet.  

De etnologiska undersökningar som Nordiska museet genom Ernst 
Manker genomförde under mitten av 1900-talet prioriterade fjällen och fjäll-
samerna. Någon motsvarighet till det upptecknade fjällsamiska materialet 
finns inte någon annanstans. Icke fjällsamiska centrala platser är därför 
underrepresenterade i dokumentationsmaterialet, som publicerats i serien 
Acta Lapponica.  

De av Mankers lokaler som ligger närmast undersökningsområdet är 
björngraven i Sörviken, Storuman (Manker #423) och Heligfjäll mellan 
Vojmsjön och Malgomajsjön i Vilhelmina (Manker #451) (Manker 1957: 
246, 267). Heligfjäll, kan man ganska säkert anta, har varit just ett heligt 
fjäll för samerna, en grundpelare i äldre samisk religionsutövning och 
världsåskådning (Manker 1957:23).  
 
 
Arkeologiska fynd och fyndsamlingar   

Det finns i museimagasinen ett mycket stort antal fynd och fyndsamlingar 
från Stensele socken, huvudsakligen framkomna i samband med undersök-
ningar inför vattenkraftsutbyggnaden och ovannämnda forskningsprojekt 
(SHM 2013-06-04, Spår från 10 000 år). Inne i undersökningsområdet har 
inga fynd tagits tillvara och vidarebefordrats till museerna. Inte heller inom 
de övriga, berörda trakterna. Inom Skarvsjö har en flintdolk och en pilspets 
tillvaratagits (SHM 18329). Fyndplatsen är inte närmare känd.  

Även i Vilhelmina socken finns stora mängder fynd från undersökningar 
i samband med vattenkraftsutbyggnaden (SHM 2013-06-04). Närmast 
undersökningsområdet är ett antal fyndlokaler vid Gråtanån. Inga fynd här-
rör från undersökningsområdet.  

Avsaknad av kända fornfynd kan vara reell, men den kan också bero på 
en låg grad av uppodling, eftersom många fynd påträffats just vid plöjning i 
äldre tid. Avsaknaden kan också bero på att det saknas erosionsutsatta om-
råden i terränglägen gynnsamma för förhistoriska boplatser. Några sådana 
gynnsamma terränglägen förefaller knappast finnas i undersökningsområdet 
på grund av dess topografi och höjd över havet. Den aktuella typen av 
terräng och markanvändning är normalt inte produktiv vad gäller fornfynd. 
Undantag kan kanterna till större myrar, f.d. sjöar vilka sedermera växt igen, 
göra.  
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Figur 3. Av kulturmiljövården kända  samt potentiella kulturhistoriska lämningar 
(IP) i undersökningsområdet, norra delen. Skikt ur FMIS (2013-05-20). Underlag: 
vägkartan. Skala 1: 50 000. 
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Figur 4. Av kulturmiljövården kända  samt potentiella kulturhistoriska lämningar 
(IP) i undersökningsområdet, centrala delen. Skikt ur FMIS (2013-05-20). Under-
lag: vägkartan. Skala 1: 50 000. 
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Figur 5. Av kulturmiljövården kända  samt potentiella kulturhistoriska lämningar 
(IP) i undersökningsområdet, södra delen. Skrafferat område utgör Gråtanåns 
område av riksintresse för kulturmiljövården. Skikt ur FMIS (2013-05-20). Under-
lag: vägkartan. Skala 1: 50 000. 
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Skyddsvärden i vind-
parkens övriga influens-
område 
 
Kulturmiljöer av särskilt intresse 

Inga kända, värdefulla kulturmiljöer finns i undersökningsområdet. De när-
maste områdena av riksintresse för kulturmiljövården ligger inne i Storuman 
respektive vid Gråtanån söder om undersökningsområdet (figur 6).  
 
 
 
 

 
 

 

Figur 6. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i undersökningsområdets 
närhet: järnvägsmiljön i Storuman (AC34) och fångstmiljön vid Gråtanån (AC47). 
Skala 1:500 000. 
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Närmaste riksintresseområde för kulturmiljövården är Gråtanån (AC47) 
vars nordgräns ligger kant i kant med undersökningsområdet (Riksintres-
santa kulturmiljöer 1990:186). Gråtanån är en fångstmiljö med ett stort antal 
boplatslämningar och fångstgropar som i tid sträcker sig från 8 000 f.Kr. 
fram till 1600-talet e.Kr. Till det yngre tidsskiktet i riksintresseområdet hör 
bland annat en samisk björngrav (Vilhelmina 899). Avståndet mellan riks-
intresseområdets och den planerade vindparkens ytterbegränsningar är 200 
meter. 

Storumans riksintresseområde (AC34) utgörs av järnvägsmiljön i Stor-
uman, en sammanhållen miljö med välbevarade järnvägsbyggnader i timmer 
från 1920-talets början, såsom stationshus, ett antal järnvägstjänstemanna-
boställen och järnvägshotell ritade av Folke Zettervall (Riksintressanta kul-
turmiljöer 1990:185). Avståndet mellan riksintresseområdet och undersök-
ningsområdet är knappt 18 kilometer. 
  
 
 
Kyrkomiljöer 

Kyrkobyggnader och -miljöer är skyddade enligt lagen om kulturminnen 
m.m., kap. 4. Kyrkobyggnader hör också till de kulturvärden som kan vara 
känsliga för konkurrens från vindkraftverk.  
 Undersökningsområdets närmaste kyrkobyggnader är sockenkyrkorna i 
Vilhelmina och Stensele samt Kåtakyrkan i Storuman (BeBR, Kyrkokartan 
2013-06-04). Avstånden till undersökningsområdets ytterbegränsning över-
stiger 18 kilometer. Kyrkomiljöerna berörs därför inte av vindkraftsutbygg-
naden. 
 
 
 
Skyddad bebyggelse  

I avsaknad av befintlig bebyggelse saknas förstås även bebyggelsehistoriskt 
intressanta objekt i undersökningsområdet. I Storumans kommun finns bara 
ett byggnadsminne, det f.d. järnvägshotellet i Storuman (BBR 2013-06-04). 
I Vilhelmina kommun finns två byggnadsminnen (KML, 3 kap.) i kommun-
centrum, men inga i norra kommundelen och/eller i undersökningsområdets 
närhet (BeBR, Länsstyrelsen 2013-06-04).  

Fäboden Stenbergsfäbodarna öster om undersökningsområdet har inga 
särskilda, kända skyddsvärden. Många fäbodar med kvarvarande bebyggelse 
nyttjas i dag som fritids- eller jaktstugor och är ombyggda för att passa det 
nya bruket. Stenbergsfäbodarnas bevarandegrad och autenticitet kan inte 
avgöras utan platsbesök. Avståndet från fäboden till undersökningsområdet 
är cirka 1,4 kilometer.  
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Konklusion 
Konklusioner av en byråmässig förstudie är i avsaknad av fältobservationer 
alltid preliminära. Vissa slutsatser kan ändå dras om områdets karaktär och 
fornlämningspotential utifrån resultaten av denna kulturmiljöanalys, den 
lokala miljön och resultaten av tidigare fältinventeringar i likartade miljöer i 
närområdet.  
 
 
Potential för okända kulturminnen  

Flera indikationer på kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet har 
framkommit under denna förstudie. Några kan lägesbestämmas med viss 
säkerhet, andra kan inte lägesbestämmas annat än med några hundra meters 
marginal.   

Belägg för äldre tiders renskötsel har inte oväntat framkommit under 
denna studie. För renskötarna har större myrar varit ett viktigt redskap i 
renskötseln, som samlingsplats för renar. Kåtamyran i norra delen av under-
sökningsområdet indikerar äldre tiders, intensiva renskötsel, genom förleden 
kåta ’traditionell samisk byggnad’.  

Flertalet kulturhistoriska lämningar påträffas i dalgångar. Vissa läm-
ningstyper som kan knytas till samernas äldre historia kan vara aktuella 
även på höjdryggar. Krönlägen och andra topografiskt utmärkande fenomen 
är intressanta i egenskap av möjligt terrängläge för samiska heliga platser. 
Sådana kan vara mycket svåra att lokalisera även när det finns traditions-
uppgifter att utgå från. Men många heliga platser brukar avslöja sig själva, 
genom exempelvis märkliga landformer (jfr Manker 1957:23 ff.). 
 Det är, förutom möjligen på krönen, framför allt på torra backar i de 
lägsta delarna av undersökningsområdet och i anslutning till myrkanter som 
man kan förvänta sig att påträffa ej registrerade lämningar. Avsatser och 
sydsluttningar är också potentiella lägen för fornlämningar. 

Vattendragen i undersökningsområdet är obetydliga och avvattnar i 
huvudsak myrar. De är därför mindre intressanta som lokaliseringsfaktor för 
fasta fornlämningar. Kallkällänget (IP07) bör dock uppmärksammas. Kall-
källornas betydelse i äldre tid kan inte överskattas. I samiskt kultbruk och 
kosmologi hade kallkällan en särställning. Den kallkälla som givit Kallkäll-
änget dess namn bör ligga nära änget, men den exakta belägenheten är för 
närvarande inte känd. 

Det finns som väntat flera indikationer på tidigare myrslåtter i under-
sökningsområdet. Vid slåtterängar finns ofta rester av lador. Dessa läm-
ningar har inte så höga kulturvärden men brukar registreras vid kulturhisto-
riska inventeringar. 
 Utmarksbruk i form av tjärbränning och kolning kan ha bedrivits här och 
resulterat i kulturminnen. Den tidigare registrerade tjärdalen Vilhelmina 
2463 exemplifierar äldre tiders skogsbruk. Kojor, både timmerkojor och 
kolarkojor, hör samman med utmarksbruket och med äldre tiders skogsbruk. 
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Inga spår av skogskojor har framkommit under förstudien men det utesluter 
inte sådan förekomst. Namnet Sågbäcken (IP01) indikerar en sågkvarn, men 
möjligen är såglämningen belägen närmare bebyggelsen och utanför under-
sökningsområdet. 
 Fäboddrift är indikerad både direkt och indirekt genom namnbeståndet. 
Minst en fäbodlämning bör finnas i undersökningsområdet, nämligen Sten-
viksbodarna (IP02). Fäbodlämningens ålder är inte känd. 
 Sammanfattningsvis finns ett flertal indikationer på kulturhistoriska 
lämningar i undersökningsområdet. Därutöver finns potential för fasta 
fornlämningar i form av särskilda terränglägen, vilka inte kan identifieras 
byråmässigt. Utöver de ovannämnda lämningstyperna bör bland annat 
fångstgropar och andra fångstanläggningar finnas i undersökningsområdet. 
Sannolikheten för förhistoriska boplatser och visten är inte så stor på högre 
nivåer, men terränglägen i synnerhet nära större myrar kan dölja sådana 
fornlämningar, både med och utan synlig begränsning.  

Var det faktiskt finns fasta fornlämningar eller andra kulturvärden inne i 
undersökningsområdet kan endast fastställas genom fältinventering. De 
enda ytor som med säkerhet kan antas inte rymma lämningar är områden 
som är förstörda, t.ex. grus- och bergtäkter. Markberedda kalhyggen är ur 
kulturmiljösynpunkt inte förstörda, om än fornlämningar på kalhyggen ofta 
är skadade.  

Stora volymer kulturminnen kan erfarenhetsmässigt inte förväntas i den 
aktuella miljön. Små antal kan emellertid förväntas, flertalet i form av s.k. 
övriga kulturhistoriska lämningar, d.v.s. med lägre skyddsvärden, men även 
i form av fasta fornlämningar. 
 
 
Kulturmiljöpåverkan 

I vilken mån fasta fornlämningar kan komma att beröras fysiskt kan inte 
fastställas med nuvarande kunskapsunderlag. För det syftet krävs en 
arkeologisk utredning. Inget tyder dock på att det kan framkomma kultur-
värden som omöjliggör vindkraftsutbyggnad i undersökningsområdet.  

Det är sannolikt att kulturhistoriska lämningar kommer att visuellt på-
verkas av en vindkraftsutbyggnad. Synlighet är i sig inte att jämställa med 
påtaglig skada. Möjliga lämningars art och betydelse, samt förväntat antal 
besökare till dessa lokaler innebär att vindkraftverkens visuella påverkan på 
enskilda lämningar eller begränsade kulturmiljöer inte kan bedömas med-
föra annat än en liten negativ konsekvens. Ur kulturmiljösynpunkt är det 
viktigast att lämningarna och miljöerna skyddas från fysiska ingrepp. Med 
tillräckliga kunskapsunderlag och särskilda skyddsåtgärder i samband med 
utformning och byggnation kan både fysisk och visuell påverkan reduceras 
till ett minimum, enligt hänsynskraven i MB och KML.  
 Utmarksläget innebär att det huvudsakligen är mycket långt till övriga 
kända kulturvärden, och att kulturmiljöpåverkan av en vindkraftsutbyggnad 
därför inte blir stor. Avstånden till de skyddade kulturvärdena utanför 
undersökningsområdet är mycket stora, och påverkan på dessa behöver 
därför i alla fall utom ett inte ens beaktas. Undantaget utgörs av riksintresse-
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området Gråtanån, som tangerar undersökningsområdet. Riksintresseområ-
dets karaktär och ingående värdekärnor innebär emellertid att det inte är 
särskilt känsligt för visuell påverkan.  

Det finns flera vägledande domar i mark- och miljödomstolen avseende 
visuell påverkan på kulturvärden i samband med vindkraftsutbyggnad i och 
nära områden av riksintresse för kulturmiljövården (M319-12, M6553-11). 
Vindkraftsutbyggnad utanför riksintresseområdets avgränsning bedöms 
innebära obetydlig kulturmiljöpåverkan. Beskogning, topografi och stora 
avstånd kommer att reducera kulturmiljöpåverkan. Påtaglig skada på riks-
intresset bedöms därför inte uppkomma.  
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