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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 föreliggande kulturmiljö-
utredning och arkeologisk utredning steg 1.   Beställare är Triventus Consulting 
AB. 
 Före denna utredning fanns inga av kulturmiljövården kända kulturhistoriska 
lämningar i utredningsområdet. Under denna utredning framkom en s.k. övrig 
kulturhistorisk lämning i form av rester av en tämligen sentida skogskoja. Strax 
utanför utredningsområdet påträffades även ett par fångstgropar. I utrednings-
området finns därför inga fasta fornlämningar eller andra höga kulturvärden. 
 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. Dessa kulturvärden berörs inte av 
vindkraftsutbyggnaden. Närmare utredningsområdet ligger en kommunal kultur-
miljö. Avstånd, beskogning och topografi innebär att kulturmiljöpåverkan på den 
aktuella kulturmiljön bedöms bli obetydlig.  

Några särskilda skyddsåtgärder eller ytterligare antikvariska åtgärder är inte 
motiverade med anledning av den planerade vindparken. 
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Bakgrund  
Inför tillståndsprövningen av en planerad vindpark i Storumans kommun i 
Västerbottens län (figur 1) har Arkeologicentrum AB genomfört en kombi-
nerad kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1. Projektom-
rådet för den planerade vindparken, Långsjöby, ligger väster om Storumans 
kommuncentrum. Utredningen har utförts i form av en frivillig utredning, 
d.v.s. utan föregående länsstyrelsebeslut. Beställare är Triventus Consulting 
AB.  
 
 
 

Syfte och målsättning 
Denna rapport skall utgöra underlag för såväl projektering som för miljö- 
och tillståndsprövning. Den omfattar dels en arkeologisk utredning steg 1 
(jfr lagen [SFS 1988:950] om kulturminnen m.m., KML, 2 kap. 11 §), med 
fokus på de särskilda hänsyn KML föreskriver, dels en sårbarhets- och 
påverkansanalys vars syfte är att bilda underlag för vindparkens prövning 
enligt Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) och KML:s allmänna kulturmiljö-
hänsyn (1 kap. 1 §). 

Medan KML:s 2 kap. är inriktat på fysiska spår och markingrepp innebär 
prövning enligt KML kap. 1 och MB att även kulturvärden utanför vind-
parken behöver beaktas. Ett helhetsgrepp om landskapet i större avsnitt är 
också förenligt med innebörden av den nyligen ratificerade Landskapskon-
ventionen.  

En arkeologisk utredning har till syfte att fastställa om fasta fornläm-
ningar berörs av ett arbetsföretag. Denna utredning har syftat till att 
lokalisera och översiktligt dokumentera tidigare inte registrerade fasta forn-
lämningar i KML:s mening, men också s.k. övriga kulturhistoriska lämning-
ar och andra kulturvärden inom projektområdet. För kulturvärden i vind-
parkens övriga influensområde är endast visuell kulturmiljöpåverkan 
aktuell. I detta område har kända kulturmiljöer med höga skyddsvärden 
sammanställts.  

Alla av människor skapade eller påverkade miljöer är kulturmiljöer, allt 
från enskilda byggnader eller lämningar till hela landskap (RAÄ). Alla är 
emellertid inte värdefulla och bevarandevärda. Kulturmiljövården har inte 
till syfte att förhindra förändringar av landskapet. I stället skall den verka för 
att förändringar sker med vederbörlig hänsyn till befintliga kulturmiljöer. 
För att uppfylla detta syfte görs i denna rapport analyser av sårbarhet och 
kulturmiljöpåverkan på de särskilda skyddsvärden som utpekats, antingen 
genom den särskilda lagstiftningen eller genom andra statliga eller kommu-
nala överenskommelser eller specifikationer. 
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Figur 1. Utredningsområdet består av två delområden (svart begränsningslinje) 
väster om Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län. Underlag: översikts-
kartan © Lantmäteriet, Gävle 2013. Medgivande I2012/0167. Skala 1:600 000. 

 
 

Utredningsområde 
Undersökningsområdet för denna utredning, nedan benämnt utrednings-
området, ligger knappt 15 kilometer väster om Storuman i Västerbotten 
(figur 1). Det består av två delområden på var sida av sjön Långvattnet. Det 
norra området är 709 hektar och det södra är 338 hektar stort. Delområdena 
återfinns inom de ekonomiska kartbladen 23G 2-3i-j Lubbträsk och 23G 4-
5i-j Långsjöby (skala 1:20 000). Dessa båda delområden utgör utrednings-
område för den arkeologiska utredningen.  
 Utredningsområdet återfinns i byn Långvattnets utmarker. Sockentill-
hörighet enligt den äldre administrativa indelningen är Stensele socken. 
 Kulturmiljöanalysen täcker ett större område. Data har sammanställts i 
en minst tio kilometer bred zon runt de två delområdena. I praktiken har 
undersökningsområdet varit ännu större, eftersom det finns få miljöer med 
höga kulturvärden i den planerade vindparkens influensområde. 
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Figur 2. Utredningsområdet består av två delområden (svart begränsningslinje). 
Underlag: vägkartan © Lantmäteriet, Gävle. Skala 1:70 000. 
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Genomförande 
Metod 

Utredningen inleddes med en byråmässig genomgång av olika antikvariska 
källmaterial. Därefter skedde fältinventering av de två delområdena.  
 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, Manker 1953), 
• 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). 
 

Fältinventeringen genomfördes i form av systematisk terrängrekogno-
scering. Okulär besiktning kombinerades med provstick med jordsond. Fält-
arbetet genomfördes under perioden 2013-08-19—2013-09-03. 
 Täckningsgraden (fältinventerad yta per arbetsdag) var före fältinvente-
ring beräknad till 100 hektar. Det höga tempot var anpassat till förväntad 
liten förekomst av fasta fornlämningar. Den genomförda täckningsgraden 
var något högre, nämligen 70 hektar.   

Den påträffade lämningen dokumenterades med kartinprickning och be-
skrivning enligt RAÄ:s anvisningar för registrering i FMIS (Blomqvist 
2007, Olsson 2007a, 2007b) (bilaga 3). Inmätning gjordes med gps. Nog-
grannheten beräknas till ±10 meter. Lämningen och ett urval miljöer har 
fotograferats. Fotografierna är bilagda denna rapport (bilaga 2 och 4).  

 
 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring av fältarbetet har skett enligt mönster av RAÄ:s fornmin-
nesinventering för ekonomiska kartan, d.v.s. genom granskning i fält utförd 
av platsledare med granskarkompetens. 



Arkeologicentrum AB 

 

5 
 

Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
RAÄ:s fornminnesinventering är den enda tidigare antikvariska verksamhet 
som berört utredningsområdet (Jensen 1997:105). Förstagångsinventering 
skedde år 1975. Vanligtvis genomfördes vid äldre fornminnesinventering 
för den ekonomiska kartan inte en sådan systematisk terrängrekognoscering 
som under senare år. Någon revideringsinventering har inte genomförts här. 
 Arkeologiska undersökningar i Västerbottens inland och förfjällsom-
råden har huvudsakligen genomförts i samband med vattenkraftsutbyggnad, 
antingen inför reglering eller, senare, inom ramen för länsmuseets projekt 
Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Väster-
bottens län (Lundberg, Rydström & Spång 1986). Flertalet undersökningar 
genomfördes under 1970-talet. Även 1968-73 års arkeologiska forsknings-
projekt Norrlands tidiga bebyggelse har omfattat undersökningar i Stensele 
socken. 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 2013-09-01). Inga arkeologiska undersökningar har genom-
förts i utredningsområdet. 

De etnologiska undersökningar som Nordiska museet genom Ernst 
Manker genomförde under mitten av 1900-talet prioriterade fjällen och fjäll-
samerna. Inga särskilt omfattande insatser gjordes i andra delar av Lapp-
land. Någon motsvarighet till det av Ernst Manker upptecknade fjällsamiska 
materialet finns därför inte någon annanstans. Icke fjällsamiska centrala 
platser är därför underrepresenterade i dokumentationsmaterialet, som 
publicerats i serien Acta Lapponica.  
 Arkeologicentrum har tidigare utfört två arkeologiska utredningar och en 
förstudie i Stensele socken och i ett närbeläget område inom Vilhelmina 
socken och kommun. Samtliga har motiverats av tillståndsprövning av vind-
parker, nämligen Vallträskhobben år 2007 (Wennstedt Edvinger 2007) och 
Gråtanliden 2010 (Loeffler & Reuterdahl 2010) samt förstudien Ver-
kanliden år 2013 (Wennstedt Edvinger 2013a) och förstudien Gråtanliden 
(annat undersökningsområde och annan projektägare) (Wennstedt Edvinger 
2013b).  

  



Arkeologicentrum AB 

 

6 
 

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. Utred-
ningsområdet karaktäriseras av långa och ställvis branta sluttningar omväx-
lande med höglänta men flackare avsnitt. Den högsta höjden i det norra del-
området, Långvattsbergen, är på 683 meter över havet, och i det södra del-
området, på Fäbodmyrhobben på 626 meter över havet. De lägsta nivåerna 
ligger omkring 550 meter över havet. 

Jordartsfördelningen innebär att morän dominerar, ställvis i form av ett 
tunt löst jordtäcke med inslag av kalt berg (SGU 2013-09-01.) Mellan 
krönen på höjdryggarna breder ett stort antal små torvmarksområden ut sig. 
Myrarna avvattnas av enstaka bäckar med huvudsaklig avrinning mot norr 
respektive mot söder. Det finns inga sjöar eller tjärnar i utredningsområdet. 
 Nuvarande markanvändning är skogsmark. Skogen utgör produktions-
skog. Utredningsområdet nyttjas vid sidan av skogsbruket för jakt och 
rekreation. Det ingår vidare i Vapstens sameby, där det utgör vinterland som 
tangerar samebyns åretruntmarker. På ömse sidor utredningsområdets två 
höjdryggar redovisas flyttleder i riktning NV-SÖ (Sametinget 2013-09-01, 
Manker 1953). Odlingsgränsen, fastställd i samband med avvittring under 
1800-talets slut i syfte att skydda traditionella samiska näringar, löper strax 
väster om och utanför utredningsområdet i riktning NNÖ-SSV. 
 

 
 

Figur 3. Torvmarksområde i utredningsområdet. Myr öster om Lillberget i norra 
delområdet mot väst. Foto: AC2013-020-AC-0905. 
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Resultat av fältinventering  
Före denna utredning fanns inga registrerade kulturhistoriska lämningar i 
utredningsområdet (FMIS 2013-09-09). Denna utredning har tillfört en enda 
lämning i utredningsområdet (tabell 1, figur 4).  
 Strax utanför och söder om det nordligare delområdet framkom två 
fångstgropar. Dessa utgör fasta fornlämningar men berörs på grund av sin 
belägenhet inte av vindkraftsutbyggnaden. 
 
 

 

 
 

 

Figur 4. Läget för en övrig kulturhistorisk lämning i det södra delområdet, AC2001, 
rest av en skogskoja. Underlag: fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle 2013. Med-
givande I2012/0167.  Skala 1:10 000. 
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Tabell 1. Resultat av arkeologisk utredning. Kulturhistoriska lämningar inom 
utredningsområdet.  

 
ID-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
AC2001 Husgrund, 

historisk tid 
Sentida skogskoja, rest av Övrig kulturhistorisk 

lämning 
 

 

 

Kulturmiljöanalys 
Markanvändning i äldre tid 

Lantmäteriförrättningarna i äldre tid har inte varit många, utan begränsar sig 
i det berörda utredningsområdet till avvittring och laga skifte. De historiska 
kartorna tillför därför inte så mycket kunskap om undersökningsområdet. 

Ortnamn är i likhet med fysiska lämningar kulturminnen (jfr KML 1 
kap. 4 §). Genom det äldre namnskicket i ett område får man indikationer 
både på äldre tiders markanvändning och på händelser eller verksamheter 
som kan ha lämnat fysiska spår efter sig i landskapet. Till och med tid-
punkten för nybyggens och byars etablering kan avslöjas av namnskicket. 
 De ekonomiska kartorna visar att markanvändningen även vid kartutgiv-
ningen var skogsmark, precis som i dag. Varken anläggningar eller bebyg-
gelse finns i de två delområdena vid kartutgivningen år 1975.  

Det finns inte många ortnamn redovisade på ekonomiska kartan. Kartut-
givning i skala 1:20 000 innebär bland annat att namn kan ha uteslutits av 
karttekniska skäl. Nästan alla de fåtaliga ortnamnen beskriver platsens 
egenskaper: Storbacken, Lillberget, Snödberget (’det kala berget’).  

Ett par av namnen är av antikvariskt intresse. I det norra delområdet 
finns Trollberget och det sekundära Trollbergsmyran. Förleden troll- 
antyder att platserna har utmärkt sig av skäl som inte kunnat klargöras här. 
Mera lättolkade är gruppen namn på fäbod- i det södra delområdet, Fäbod-
myran, Fäbodmyrhobben och Fäbodbäcken. Inga fäbodlämningar har fram-
kommit under fältarbetet för denna utredning. Sannolikt syftar namnen på 
en fäbod på Långvattnets strand, synlig i siktstråket söderut från nuvarande 
Långsjöby (jfr figur 2). 
 Laga skifte genomfördes i Långvattnet år 1925 utan föregående stor-
skifte. Inga detaljer av särskilt intresse finns på laga skifteskartorna. Utred-
ningsområdet utgör barrskogsbeväxt utmark. 
 Generalstabskartan gavs ut strax före förra sekelskiftet, år 1897. Utred-
ningsområdet redovisas här som skogsmark med backstreck för den mar-
kerade topografin. Inga detaljer av antikvariskt intresse är redovisade, utom 
en äldre färdväg som korsar det södra delområdet. En stig leder från södra 
stranden av Långvattnet över krönet av delområdet mot Lubbträsk.  
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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. Men på 
denna kartutgåva finns varken samiska eller svenska namn redovisade i 
utredningsområdet. Det kan noteras att nuvarande Långsjöby kallades Lång-
vattnet när generalstabskartan gavs ut år 1897. 
 Avvittring skedde sent i denna socken, från år 1882 och framåt. 
Markanvändningsinformationen vid avvittringen skiljer sig egentligen inte 
från den efter laga skiftet. Stigen mellan Långvattnet och Lubbträsk redo-
visas även på avvittringskartan. Det förvånar inte, eftersom generalstabs-
kartan utkom bara något decennium senare. 

Sammantaget ger de äldre kartorna en bild av att utredningsområdets 
omland i äldre tid nyttjats för renskötsel, skogsbruk och jordbruk, det 
senare tydliggjort genom fäboddrift och någon myrslåtter. Jakt, fångst och 
samling syns inte i de här nyttjade källmaterialen men kan förutsättas. Flera 
fångstgropar och fångstgropssystem är registrerade strax utanför undersök-
ningsområdet. Nyfynd av fångstgropar gjordes under denna utredning, men 
utanför utredningsområdet.  

Inne i utredningsområdet är det bara senare tiders skogsbruk som gjort 
något egentligt avtryck, i form av en rest av en skogskoja som påträffades 
under denna utredning. Av alla de utmarksaktiviteter som brukar kunna 
avspeglas i ortnamnsskicket i ett område är det i detta utredningsområde 
bara fäboddriften som avslöjas genom namnen på de tryckta kartorna. 
 
 
Kulturhistoriska lämningar 

I utredningsområdets närhet finns sedan 1975 års fornminnesinventering 
fångstgropar, förhistoriska boplatser, kåtatomter och kvarnar registrerade 
(FMIS 2013-09-09).  

Inne i utredningsområdet finns som nämnts bara en enda kulturhistorisk 
lämning, en rest av en skogskoja, Ärlebrandts koja (AC2001) (figur 4 och 
5). Kojresten bedöms antikvariskt såsom övrig kulturhistorisk lämning.  

Övriga kulturhistoriska lämningar har en svagare antikvarisk ställning 
än de fasta fornlämningarna. De faller emellertid under de allmänna kultur-
miljöhänsynen i både Miljöbalken (SFS 1998:808) och lagen (SFS 1988: 
950) om kulturminnen m.m. I vissa fall kan de bedömas som särskilt intres-
santa och/eller bevarandevärda. Den aktuella lämningen AC2001 har ett 
mycket litet antikvariskt intresse och är därför inte bevarandevärd. Rester av 
sentida skogskojor finns i mycket stora antal och tillför ingen information 
som inte redan är känd genom andra källmaterial och muntlig tradition. 
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Figur 4. AC2001, Ärlebrandts koja. Foto: AC2013-020-AC-0941. 

 

 

 
 
Figur 5. AC2001, stalldelen. Foto: AC2013-020-AC-0944. 
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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 2013-09-01, Spår från 10 000 år). Inne i undersökningsområdet har 
inga fynd tagits tillvara och vidarebefordrats till de olika museerna. Inte 
heller inom de övriga, berörda trakterna. Inom Skarvsjö har en flintdolk och 
en pilspets tillvaratagits (SHM 18329). Fyndplatsen är inte närmare känd.  

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. I utredningsområdet finns inga myrar av det slaget. 
 
 
Bebyggelse och byggnadsminnen 

I avsaknad av befintlig bebyggelse saknas förstås även bebyggelsehistoriskt 
intressanta objekt i utredningsområdet. I Storumans kommun finns bara ett 
byggnadsminne, det f.d. järnvägshotellet i Storuman (BeBR 2013-09-01), på 
18 kilometers avstånd från den planerade vindparken. Inget byggnadsminne 
berörs därför av vindkraftsutbyggnaden. 
 
 
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 
2013-09-09). Avstånden till utredningsområdets ytterbegränsning överstiger 
15 kilometer. Kyrkomiljöerna berörs därför inte av vindkraftsutbyggnaden. 
 
 
Övriga kulturmiljöer 

Inga kända, värdefulla kulturmiljöer finns i utredningsområdet. De närmaste 
områdena av riksintresse för kulturmiljövården ligger inne i Storuman res-
pektive vid Gråtanån söder om undersökningsområdet (figur 6).  

Närmaste riksintresseområde för kulturmiljövården är Gråtanån (AC47) 
(Riksintressanta kulturmiljöer 1990:186). Gråtanån är en fångstmiljö med 
ett stort antal förhistoriska boplatslämningar och fångstgropar som i tid 
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sträcker sig från 8000 f.Kr. fram till 1600-talet e.Kr. Till det yngre tids-
skiktet i riksintresseområdet hör bland annat en samisk björngrav (Vilhel-
mina 899). Avståndet mellan riksintresseområdets och den planerade vind-
parkens ytterbegränsningar är 18 kilometer, vilket betyder att påverkan av 
vindkraftsutbyggnaden på riksintresset inte uppkommer och därför inte 
behöver beaktas. 

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 15 kilometer, vilket innebär att påverkan inte uppkommer 
och därför inte behöver beaktas. 
 I Västerbottens län finns tre kulturreservat, i Norsjö, Tärna och Vilhel-
mina kommuner. Närmast ligger Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kom-
mun. Kyrkstaden ligger emellertid mer än 70 kilometer från utredningsom-
rådet och behöver självklart inte beaktas i samband med den planerade vind-
kraftsutbyggnaden.  

En kulturmiljö av kommunalt intresse finns i Volvobäcken väster om ut-
redningsområdets norra delområde (Volvobäckens kvarnar). Kulturvärdena 
utgörs av den restaurerade kvarnmiljön med byggnader och anläggningar. I 
anslutning till kvarnmiljön finns även slåtterängar och kåtatomter. Kvarn-
miljön ligger 1,6 kilometer väster om utredningsområdet. 
 
 
 

Utredningsområdets 
karaktär 
Utredningsområdet är ett höglänt och utpräglat utmarksområde med få spår 
och minnen av verksamheter i äldre tid. Inga fasta fornlämningar finns i 
utredningsområdet. Inte heller någon bebyggelse. Kulturhistoriska läm-
ningar saknas nästan helt. Området präglas i stället av det moderna skogs-
bruket.   
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Figur 6. Sockengräns (blå) och områden av kommunalt respektive riksintresseför 
kulturmiljövården (röd markering) i utredningsområdets (svart markering) närhet 
samt skikt med registrerade kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s FMIS (orange 
markering). Ekonomiska kartans bladindelning, 5x5 km. Skala 1:250 000. 



Arkeologicentrum AB 

 

14 
 

Sårbara kulturmiljöer 
I utredningsområdet finns inga kulturvärden som är sårbara för en vind-
kraftsutbyggnad.  

Kulturmiljöer utanför den planerade vindparken kan endast beröras 
visuellt. Visuell påverkan på enskilda kulturhistoriska lämningar eller 
enskilda byggnader utanför utredningsområdet behöver i normalfallet inte 
beaktas, eftersom punktobjekt och mindre områden beroende av betraktelse-
punkt alltid kan upplevas utan vindkraftverk i fonden.  

Det enda området med höga kulturvärden som behöver beaktas i 
vindparkens influensområde är den kommunala kulturmiljön Volvobäckens 
kvarnar (RAÄ Stensele 354-355), cirka 1,6 kilometer väster om det norra 
delområdet.   

 
 

Kulturmiljöpåverkan 

Eftersom utredningsområdet med undantag av en obetydlig rest av en 
skogskoja (AC2001) helt saknar kulturminnen, och då denna kojrest varken 
berörs fysiskt eller motiverar några hänsyn, innebär den planerade 
vindkraftsutbyggnaden ingen påverkan på kulturvärden i utredningsom-
rådet. 

Utmarksläget innebär att det med ett undantag, Volvobäckens kvarnar, 
är långt till övriga kända kulturvärden. Avstånden till de skyddade kultur-
värdena utanför undersökningsområdet är mycket stora, och påverkan på 
dessa behöver därför inte beaktas.  

Kulturmiljön vid Volvobäckens kvarnar berörs inte fysiskt av vindkrafts-
utbyggnaden, men ligger på ett kortare avstånd än exempelvis riksintresse-
områdena från planerade vindkraftverk. Avståndet till närmaste vindkraft-
verk kommer med god marginal att överstiga 1,6 kilometer. Topografi, 
avstånd och beskogning i området mellan kvarnmiljön och vindkraftverken 
samverkar för att reducera kulturmiljöpåverkan på kvarnmiljön vid Volvo-
bäcken. Den visuella kulturmiljöpåverkan bedöms därför bli obetydlig.   

Det finns flera vägledande domar i Mark- och miljödomstolen avseende 
visuell påverkan i samband med vindkraftsutbyggnad i och nära områden 
med höga kulturvärden (M319-12, M6553-11). Slutsatsen i det aktuella 
fallet är, att kulturmiljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden blir obetydlig, 
och att den därför inte medför någon påtaglig skada på kulturvärdena i 
vindparkens influensområde.  
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Konsekvensbedömning 
I avsaknad av kulturminnen i utredningsområdet bedöms vindkraftsutbygg-
naden inte få några negativa kulturmiljökonsekvenser. Samma bedömning 
gäller, på grund av stora avstånd, topografi och beskogning, kulturvärdena 
utanför utredningsområdet.  
 Några särskilda, positiva konsekvenser för kulturmiljön, utöver den öka-
de kännedom om området som denna utredning tillfört torde vindkrafts-
utbyggnaden inte innebära.   
 
 
 
 

Åtgärdsförslag 
Något generellt behov av utredningsgrävning, d.v.s. särskild arkeologisk ut-
redning steg 2 (KML 2 kap. 11 §), föreligger inte i detta utredningsområde. 
Det beror bl.a. på områdets karaktär, geografiska belägenhet, topografi och 
jordartsförhållanden. Sannolikheten i denna miljö för förekomst av fast 
fornlämning utan synlig begränsning är obetydlig.  

Kojresten AC2001 motiverar varken skyddsåtgärder eller fortsatta 
antikvariska åtgärder. Inga särskilda kulturmiljöhänsyn eller skyddsåtgärder 
behöver därför vidtas inför den planerade vindkraftsutbyggnaden. 
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Bilaga 1. Administrativa 
och tekniska uppgifter 
 

Uppdrag 
Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 i Långsjöby projekt-
område för vindkraft, Storumans kommun, Västerbottens län 
 
TDiarie- och projektnummer   
Länsstyrelsens dnr --- 
Arkeologicentrums projektnr P2013-020-AC 
 
TBeställare 
Triventus Consulting AB, Lillegårdsvägen 2, 311 50 Falkenberg 
  
TUtförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35 B, 831 30 Östersund 
Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger, Elin Heinerud, 
Bernt Ove Viklund 
 
TProjekttid  
Fältarbete:  2013-08-19—2013-09-03 (15 dagsverken) 
Täckningsgrad: planerad 100 hektar, genomförd 70 hektar 
 
TBelägenhet 
Län: Västerbotten 
Landskap: Lappland 
Kommun: Storuman 
Socken: Stensele 
Trakt: Långvattnet 
Ek. kartblad: 23G 2-3i-j Lubbträsk, 23G 4-5i-j Långsjöby 
 
Utredningsområde 
Sammanlagd area: 1 047 hektar 
Norra delområdet: 709 hektar 
Södra delområdet: 338 hektar 
Undantagna ytor: -  
SV-koordinat, norra delområdet: N7220430 E578965 (SWEREF 99 TM) 
SV-koordinat, södra delområdet: N7216115 E578185 (SWEREF 99 TM) 
          
Kartreferens 
SWEREF 99 TM, RH2000 
 
 



Arkeologicentrum AB 

 

22 
 

TKartering 
Programvara: QGIS, ArcGIS 
 
 

Fynd 
Inga fynd har tillvaratagits. 
 
TArkivmaterial 
Inget arkivmaterial har producerats. 
 
TFotografier 
Digitala fotografier (bilaga 2) är återgivna i denna rapport (bilaga 4) och 
förvaras vid Arkeologicentrum. 
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Bilaga 2. Fotoförteckning 
 

ID bild-
nr 

motiv riktn 
mot 

fotograf datum 

AC2013-020-AC 0905 Myr Ö om Lillberget V Bernt Ove Viklund 2013-08-21 

AC2013-020-AC 0915 Bergsbrant, Mittiberget från 
jaktkoja. 

NÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-26 

AC2013-020-AC 0916 Från Mittiberget mot Långsjöbys 
östra del 

NÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-26 

AC2013-020-AC 0917 Älgpass med namnet Renhagan Uppg 
saknas 

Bernt Ove Viklund 2013-08-26 

AC2013-020-AC 0918 Fångstgrop (RAÄ Stensele 293: 1) Ö Bernt Ove Viklund 2013-08-26 

AC2013-020-AC 0923 Från toppen av Storbacken S Bernt Ove Viklund 2013-08-27 

AC2013-020-AC 0925 Från Storbacken. Vindkraftverk  ses 
i bakgrunden. 

NÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-27 

AC2013-020-AC 0927 Från Storbacken. Vindkraftverk  ses 
i bakgrunden. 

NÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-27 

AC2013-020-AC 0928 Utlöpa av Högberget över del av 
Långvattnet 

VSV Bernt Ove Viklund 2013-08-28 

AC2013-020-AC 0930 Från Storberget SÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-28 

AC2013-020-AC 0931 Från Storberget. Längst bort anas 
ett vindkraftverk 

SÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-28 

AC2013-020-AC 0932 Från Storberget SÖ Bernt Ove Viklund 2013-08-28 

AC2013-020-AC 0933 Från Storberget VSV Bernt Ove Viklund 2013-08-28 

AC2013-020-AC 0934 Fångstgrop i pass bakom Storberget  NNV Bernt Ove Viklund 2013-08-29 

AC2013-020-AC 0935 Jenny Johansson, ordförande i 
Långsjöbys intresseförening vid 
fångstgropen 

Ö Bernt Ove Viklund 2013-08-29 

AC2013-020-AC 0937 Fångstgropen NNV Bernt Ove Viklund 2013-08-29 

AC2013-020-AC 0938 Från Malgomajbergets topp NV Bernt Ove Viklund 2013-09-02 

AC2013-020-AC 0939 Skogsväg upp till Malgomajberget NV Bernt Ove Viklund 2013-09-02 

AC2013-020-AC 0940 Fångstgrop 2 SÖ Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0941 AC2001 Den ihoprasade skogs-
huggarkojan ”Ärlebrandts koja” 

SÖ Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0942 AC2001 Vedspisen i kojan SSÖ Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0943 AC2001 Kojan V Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0944 AC2001 Stalldelen SÖ Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0945 AC2001 Stalldelen Ö Bernt Ove Viklund 2013-09-03 
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AC2013-020-AC 0946 AC2001 Näver och torvtak  Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0947 Utsikt från kojan AC2001 mot 
Fäbodmyran 

NV Bernt Ove Viklund 2013-09-03 

AC2013-020-AC 0948 Skogsvägen ned från 
Malgomajberget 

V Bernt Ove Viklund 2013-09-03 
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Bilaga 3. Objekttabell 

 
ID-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
AC2001 Husgrund, 

historisk tid 
Skogshuggarkoja, rest av, raserad, 5x4 m (NNÖ-SSV) och 1,05-
1,9 m h. Indelad i två rum,  1, 3-2,4x3,1 m (VNV-ÖSÖ). Taket är 
inrasat och har täckning av näver och torv. Kojan är byggd av 
plank och täckt med board. En vedspis finns kvar därinne. 
 
Terräng: VNV-sluttande moränmark intill en myr.  Skogsmark 
(ung granskog med inslag av björk). 
 
Belägenhet: N7217239, E0579185 
 
2013-09-03 BOV 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 
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Bilaga 4. Påsiktsbilder 
 
AC2013-020-AC-0905  AC2013-020-AC-0917 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0915  AC2013-020-AC-0918 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0916  AC2013-020-AC-0923 
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AC2013-020-AC-0925  AC2013-020-AC-0930 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0927  AC2013-020-AC-0931 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0928  AC2013-020-AC-0932 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0929  AC2013-020-AC-0933 
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AC2013-020-AC-0935  AC2013-020-AC-0939 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0935  AC2013-020-AC-0940 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0937  AC2013-020-AC-0941 

 

 

 
   
AC2013-020-AC-0938  AC2013-020-AC-0942 
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AC2013-020-AC-0943  AC2013-020-AC-0946 
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