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Sammanfattning 
Som underlag för projektering av en vindpark i södra delen av Skellefteå kommun, 
Västerbottens län, har Arkeologicentrum efter beställning av Miljötjänst Nord 
sammanställt en kulturmiljöanalys. Undersökningsområdet utgörs av det ca 2000 
hektar stora projektområdet Blisterliden. Analysen baseras på de vanligaste 
antikvariska källmaterialen. Inget platsbesök eller fältarbete har ingått.  

Förutom kulturmiljöanalys omfattar uppdraget en preliminär påverkansanalys. 
Inom ramen för kulturmiljöanalysen görs även en bedömning av potentialen för 
okända skyddsvärden inne i undersökningsområdet, vilka kan komma att påverkas, 
fysiskt eller audio-visuellt, av vindkraftsutbyggnad. 

I undersökningsområdet finns inga kända kulturhistoriska lämningar. Det beror 
helt säkert på att området inte inventerats på kulturminnen under senare tid. 
Resultaten av den genomförda analysen visar att det finns åtminstone något tiotal 
bebyggelselämningar, övergivna färdvägar och före detta odlingsmarker i under-
sökningsområdet. På grund av källmaterialens art förblir indikationer på för-
historiska lämningar och lämningar efter ej bofasta befolkningsgrupper osynliga. 
Utan tvekan har området nyttjats alltsedan forntiden, men spåren efter detta 
nyttjande kan endast lokaliseras i fält. 
 Projektområdet är lokaliserat till ett område som utpekats som lämpligt för 
vindkraftsutbyggnad. Det finns inga för närvarande kända höga kulturvärden i 
undersökningsområdet. I den planerade vindparkens övriga influensområde finns 
inga byggnadsminnen, kyrkomiljöer eller kulturreservat. Däremot finns i influens-
området ett riksintresseområde för kulturmiljövården och en rad kommunala 
kulturmiljöer. Avstånd, beskogning och topografi innebär att kulturmiljöpåverkan 
på dessa kulturvärden bedöms bli obetydlig.  

Påverkan på kulturvärden inne i undersökningsområdet kan komma att bli både 
fysisk och audio-visuell. Omfattningen kan inte uppskattas utan kännedom om 
omfattning, utbredning, art, lokalisering och antikvarisk bedömning av kultur-
historiska lämningar i undersökningsområdet. Med ett fördjupat kunskapsunderlag 
avseende förekomst av kulturhistoriska lämningar, och genom att särskilda 
skyddsåtgärder vidtas i samband med utformning och byggnation kan påverkan på 
lämningar och kulturmiljöer reduceras till ett minimum.  
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Inledning 
Bakgrund och syfte 

I samband med tillståndsprövning av en planerad vindpark har Miljötjänst 
Nord beställt en byråmässig förstudie över ett undersökningsområde i 
Skellefteå kommun, Västerbottens län. Förstudien skall mynna ut i en kul-
turmiljöanalys som presenterar kända kulturvärden i ett specificerat land-
skapsavsnitt som utgör den planerade vindparkens influensområde. Dess-
utom skall den planerade vindparkens – det primära undersökningsområdet 
för denna förstudie – potential att rymma tidigare ej registrerade kultur-
minnen bedömas. 

Kulturmiljöanalysen fångar upp kulturvärden som kan lokaliseras utan 
fältinventering inne i undersökningsområdet och i vindparkens övriga 
influensområde. Influensområdet är här schablonmässigt definierat som en 
tio kilometer bred zon från undersökningsområdets yttre begränsning. Re-
sultaten av kulturmiljöanalysen läggs till grund för en preliminär bedömning 
av kulturmiljöpåverkan av den planerade vindparken.  

En förstudie kan genom valet av metod inte producera slutgiltiga 
resultat. Rapporten redovisar därför endast de kulturminnen och indikationer 
på kulturminnen som går att spåra i de här använda källmaterialen. Den 
skall därför inte betraktas som en uttömmande beskrivning av vilka kultur-
värden som finns i undersökningsområdet, inte heller deras belägenhet eller 
utbredning. En förstudie ersätter med andra ord inte en arkeologisk utred-
ning enligt KML kap. 2, 11 §.  

Från och med 2014-01-01 gäller en ny kulturmiljölag med ett reviderat 
fornlämningsbegrepp. I korthet innebär detta att alla kulturhistoriska 
lämningar från år 1850 eller tidigare är fornlämningar med högre skydds-
värde. 

 
 
Kulturvärden 

Både Kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950) kap. 1, och Miljöbalken (MB, 
SFS 1998:808) ställer krav på allmänna hänsyn till kulturmiljöer i 
utvecklingsprojekt. Som kulturmiljöer eller kulturvärden räknas här objekt, 
anläggningar, lämningar och områden med skyddsvärde enligt gällande 
lagstiftning på området, och då i första hand enligt KML, kapitlen 2, 3 och 
4. Hit räknas även kulturmiljöer med lägre skyddsvärde, exempelvis sådana 
av kommunalt intresse enligt åsiktsförklaringar i översiktsplaner eller i 
kommunala kulturmiljöprogram. 
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Figur 1. Undersökningsområdet (svart begränsningslinje) ligger på höjderna väster 
om Bygdeträsket i Burträsks socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Ekono-
miska kartans bladindelning (5x5 km). Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet, 
Gävle, 2014. Skala 1:60 000. 
 
 
 

Metod och material 
Kulturmiljöanalysen baseras på genomgång av olika antikvariska källmate-
rial och rapporter, samt på äldre kartor och flygbilder. Inget platsbesök eller 
annat fältarbete har ingått i uppdraget.  

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), 
• samebyarnas markanvändning (Sametinget), 
• registrerade kulturhistoriska lämningar i Skogsstyrelsens databas 
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(SH), 
• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Historiska museets fynd-

databas (SHM), 
• berggrunds- och jordartsdata (SGU), 
• allmänna kartor, tryckta historiska kartor och lantmäteriakter 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 (VM, LIBRIS, VITALIS), 
• värdefulla natur- och kulturmiljöer, riksintresseområden m.m. (Läns-

styrelsen, RAÄ), 
• kulturmiljöprogram och översiktsplan. 

 
 
 

Områdesbeskrivning 
Undersökningsområde 

Den planerade vindparken och därmed det primära undersökningsområdet 
för denna förstudie återfinns på höjderna väster om Bygdeträsket i södra 
delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län (figur 1). Sockentillhörighet 
enligt den tidigare administrativa indelningen är Burträsks socken. Under-
sökningsområdet ligger i södra delen av socknen som här gränsar mot 
Degerfors, Sävar och Bygdeå socknar.  

Området är cirka 2 000 hektar stort och sträcker ut sig över delar av två 
ekonomiska kartblad, 22K 0c Innesjön och 22K 0d Norrliden. De två största 
berörda fastigheterna är Bäcknäs 2:1 och Vidmyrliden 4:2>1. I undersök-
ningsområdet ingår även Backviken 1:7>2, 1:21>2, 1:24, 1:34>2 och 
1:36>2, Burträsks-Norrliden 1:2, Kvarnbyn 9:14>3, Norrliden 1:2>1 och 
1:4>2, Rödningskälen 1:2 och 1:4 och Strandholm 1:13.  
 
 
Natur och topografi 

Nuvarande markanvändning i undersökningsområdet är skogsmark. Om-
rådet ligger vidare inom Grans och Svaipas samebyars vinterland (Same-
tinget 2014-02-04). Vegetationen utgörs av barrskog i olika åldersklasser. 
Delar av området är helt nyligen avverkade.  

Topografin i undersökningsområdet utmärks av det höglänta läget. I 
nordost avgränsas undersökningsområdet av en brant sluttning mot låglänta 
delar vid Tallåns dalgång utanför och norr om undersökningsområdet. Den 
högsta höjden i undersökningsområdet är 325 meter över havet. Merparten 
av undersökningsområdet ligger på mellan 300 och 320 meter över havet. 
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Dominerande jordart i undersökningsområdet är morän, men det finns 
också ett betydande inslag av torvmark (SGU 2014-01-10). Moränen upp-
träder ofta i form av moränkullar, och ställvis såsom blockrik eller stor-
blockig morän. Små ytor kalt berg förekommer också.  

Högsta kustlinjen ligger inom undersökningsområdet och avslöjas av en 
sträcka hårt svallad morän i direkt anslutningen till och nedanför den äldsta 
strandkanten, som här ligger på cirka 250 meter över havet. I dalgångarna 
utanför undersökningsområdet återfinns finare jordarter som ler, silt och 
sand. Till dessa områden är bebyggelsen koncentrerad.  

Vattendragen i undersökningsområdet är fåtaliga. Där finns Stor- och 
Lill-Bladtjärnarna samt Ol-Larsatjärnen. Ett flertal bäckar avvattnar om-
rådet, Bäckängesbäcken, Bjurbäcken, Stormyrbäcken, Strandbäcken med 
flera. Utöver de naturliga bäckarna finns långa sträckor myrdiken i under-
sökningsområdet.  
 
 
 
 

Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering av fornlämningar i Burträsks 
socken skedde på 1950-talet och revidering skedde åren 1981 respektive 
1993–94 (Jensen 1997:105). Förstagångsinventeringen har inte resulterat i 
några fynd i undersökningsområdet, och revideringsinventering har inte 
utförts här. Avsaknaden av fynd vid förstagångsinventeringen beror helt 
säkert på att denna terrängtyp nedprioriterades i linje med fornminnesinven-
teringens dåvarande inriktning på fornlämningar med högre skyddsvärde, i 
huvudsak lämningar från förhistorisk och äldre historisk tid. 
 I undersökningsområdet har inga arkeologiska undersökningar genom-
förts. Ett fåtal förhistoriska boplatser har delundersökts på Bygdeträskets 
stränder (FMIS, VITALIS 2013-01-10).  
 I Burträsks socken förefaller praktiskt taget ingen verksamhet ha pågått 
inom dåvarande Skogsvårdsstyrelsens projekt Skog & historia, som syftade 
till att registrera kulturhistoriska lämningar i skogsmark. Inga registreringar 
är gjorda i socknens södra delar, och bara ett litet fåtal i norr (SH 2014-01-
10). Undersökningsområdet har inte berörts. 
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Kulturvärden i undersök-
ningsområdet 
Äldre tiders markanvändning   

Undersökningsområdet utgör före detta kronomark som avvittrades under 
början av 1800-talet. Tidigare benämndes de berörda delarna Kronomark 
nummer 16 och 17. Vid generalstabskartans (skala 1:200 000) utgivning år 
1943 fanns fyra bebyggelseenheter i undersökningsområdet, Västra Blister-
liden, Rödningskälen (då Rödningstjäln) och två gårdar inom Norrliden. I 
övrig utgjordes området av skogsmark. En färdväg i form av en stig löpte 
mellan Västra Blisterliden och Rödningskälen. Den fortsatte söderut till 
Tällberg söder om undersökningsområdet i form av en regelrätt väg. En 
annan gick mellan Västra Blisterliden och Östra Blisterliden via Norrliden, 
och en tredje mellan Rödningskälen och Innersjön utanför och sydost om 
undersökningsområdet. Ingen av dessa stigar redovisas på moderna kartor. 
De har med andra ord inte växt till skogsbilvägar, vilket annars är vanligt 
för äldre färdvägar. 

De två ekonomiska kartorna är bara några år yngre än generalstabskartan 
och uppvisar därför samma markslag och i det närmaste samma potentiella 
kulturminnen. Ortnamnen på de ekonomiska kartorna redovisas i nästa av-
snitt.  
  Äldre lantmäteriförrättningar har knappt berört undersökningsområdet. 
Det finns därför mycket lite information att hämta bland de äldsta, hand-
ritade kartorna. Undersökningsområdet var ett skogbeväxt utmarksområde. 

 
 

Ortnamn 

Det äldre namnskicket i ett område bär vittnesbörd om såväl äldre tiders 
markanvändning som händelser eller verksamheter som kan ha lämnat 
fysiska spår efter sig i landskapet. Ortnamn räknas dessutom liksom fysiska 
lämningar som kulturminnen (jfr KML 1 kap. 4 §). 
 I detta område är det bara ett litet antal namn som redovisas på tryckt 
karta. Säkert är den lokala namnrepertoaren större. De redovisade 
ortnamnen är naturnamn, namn på myrar, bäckar och höjdryggar, som 
beskriver platsens egenskaper. Även den tidigare bebyggelsen har 
naturnamn, t.ex. Norrliden, som avslöjar väderstreck och topografi. Röd-
ningskälen, också bebyggelsenamn, antyder mänsklig verksamhet i form av 
röjning på platsen. Namnen Grävraningen och Kallkällraningen antyder 
verksamheter såsom myrdikning och slåtter. Kallkällor har varit uppskattade 
för sina egenskaper, både för dricksvattnets kvalitet och för de särskilda 
traditioner som ackompanjerar dem bland både samer och bofasta (Manker 
1957:23).  Namn i undersökningsområdet såsom Tunnmyran, Hästskall-
myran och Gävlemyran har säkert sin bakgrund i särskilda händelser. 
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Närmare information om dessa har inte påträffats inom ramen för denna 
studie.  
 
 
Arkeologiska fynd och fyndsamlingar   

Inga av fornfynden i museisamlingar tillgängliga i databaser på webben 
(SHM, VM) har hittats i undersökningsområdet. På lägre nivåer, exempelvis 
på sluttningar och stränder vid Bygdeträsket, har föremål tagits tillvara, 
både i form av lösfynd och vid arkeologiska undersökningar. Den aktuella 
typen av miljö, höglänt och utan större vattendrag, är i normalfallet 
improduktiv vad gäller fornfynd.  
 
 
Kulturhistoriska lämningar 

Det finns inga registrerade kulturhistoriska lämningar i undersöknings-
området. Enstaka indikationer på kulturminnen har framkommit inom ramen 
för denna förstudie och presenteras i tabell 1–2 och figur 2. Dessa utgörs av 
indikationer på tämligen sentida bebyggelselämningar med tillhörande före 
detta åkermark. Några äldre färdvägar i form av stigar mellan bebyggelse-
enheterna kan möjligen fortfarande lokaliseras i fält. Namnet Kallkäll-
raningen visar att denna högt skattade resurs funnits nära vägen mellan 
Rödningskälen och Innersjön.  
 Ovantstående indikationer är i första hand spår efter bofasta. Det är 
också typiskt för den här använda metodiken, med tonvikt på genomgång av 
historiska kartor. Indikationer på en icke bofast samisk befolkning saknas i 
dessa källor men finns i omgivningarna, exempelvis i form av ortnamn på 
lapp-. 
 
Tabell 1. Preliminär belägenhet (punkt) för obekräftad indikation på kulturhistorisk 
lämning (SWEREF 99 TM). 
 

ID-nr Namn Lämningstyp N-koordinat E-koordinat Anm. 

IP01 - Färdväg  7153386 753554 Linjeobjekt 

IP02 - Färdväg  7154674 755268 Linjeobjekt 

IP03 - Färdväg  7151752 752328 Linjeobjekt 

IP04 V Blisterliden By-/gårdstomt m.m. 7154969 754020 Yta 

IP05 - Fossil åker  7154502 756041 Yta 
IP06 Norrliden By-/gårdstomt m.m. 7154383 756177 Yta 
IP07 Rödningskälen By-/gårdstomt m.m. 7152201 753307 Yta 
IP08 Kallkällraningen Brunn/kallkälla  7151819 752424 Punkt (< 20 m) 

IP09 Grävraningen Husgrund, historisk tid 7152204 752377 Punkt (< 20 m) 
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Tabell 2. Kända och potentiella kulturminnen i undersökningsområdet enligt 
ekonomisk karta (ekk), generalstabskarta (genst) och akter i lantmäteriets olika 
arkiv (LMA, LSA). 
 

ID-nr Namn Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Källa 

IP01 - Färdväg Stig (NNÖ-SSV) mellan V 
Blisterliden och Rödningskälen 

- genst 1943 

IP02 - Färdväg Stig (VNV-ÖSÖ) mellan V 
Blisterliden och Ö Blisterliden 
via Norrliden 

- genst 1943 

IP03 - Färdväg Stig (NÖ-SV) mellan 
Rödningskälen och Innersjön, V 
delen på ekk 

- genst 1943; 
ekk 22K 0c 
1960 

IP04 Västra 
Blisterliden 

By-
/gårdstomt/Husgrund, 
historisk tid/Fossil 
åker 

En befintlig byggnad; 1 bostads-
hus, 1 uthus och övergiven åker-
mark på ekk 

- ekk 22K 0d 
1958; 
LS 1890 

IP05 - Fossil åker  Öppen mark på ekk - ekk 22K 0d 
1958 

IP06 Norrliden By-/gårdstomt/ 
Husgrund, historisk 
tid/Fossil åker 

1 bostadshus, 1 ladugård, 2 
uthus och brukad åker på ekk 

- ekk 22K 0d 
1958 

IP07 Rödnings-
kälen 

By-/gårdstomt/ Hus-
grund, historisk 
tid/Fossil åker 

1 ladugård, 2 uthus och brukad 
åker på ekk; egen trakt 

- ekk 22K 0c 
1960 

IP08 Kallkäll-
raningen 

Brunn/kallkälla  Även raning ’naturligt betingat 
röjningsland utmed älv-/sjö-
stränder, bäckäng’  

- ekk 22K 0c 
1960 

IP09 Grävra-
ningen 

Husgrund, historisk 
tid 

Lada, slåttermark - ekk 22K 0c 
1960 
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Figur 2. Potentiella kulturhistoriska lämningar (IP) i undersökningsområdet. 
Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet, Gävle. Skala 1: 50 000. 
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Kulturvärden i den plane-
rade vindparkens övriga 
influensområde 
Kulturreservat och världsarv 

Inget kulturreservat återfinns i denna del av Västerbotten. Länet har inget 
världsarv på UNESCO:s världsarvslista. 
 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården 

Av Sveriges cirka 1 700 områden av riksintresse för kulturmiljövården finns 
ett femtiotal i Västerbottens län. Inom tio kilometers radie från under-
sökningsområdet finns dock bara ett sådant område, Byarna runt 
Bygdeträsket och Göksjön (AC18) (tabell 3). Riksintresseområdet ligger 2,8 
kilometer öster om undersökningsområdet.  
 
 
Områden av kommunintresse 

Av de kulturmiljöer av kommunalt intresse som Skellefteå kommun tar upp 
i sitt kulturmiljöprogram återfinns fem stycken på mindre avstånd än tio 
kilometer från undersökningsområdet. Fyra av dem ligger inom riksintresse-
området Byarna vid Bygdeträsket och Göksjön (AC18), nämligen Västan-
träsk, Kvarnbyn, Bygdeträskliden och Bygdsiljum (Våra kulturmiljöer u.å: 
44 ff.). Endast Lidsjöns kommunala kulturmiljö ligger utanför riksintresse-
området och söder om undersökningsområdet. Avståndet mellan de fyra 
förstnämnda kommunala kulturmiljöerna och undersökningsområdet över-
stiger fyra kilometer. Lidsjön i söder ligger på drygt en kilometers avstånd 
från undersökningsområdet (figur 3, tabell 3). 

 
 
Kyrkomiljöer och annan skyddad bebyggelse 

Det finns ingen kyrka inom tio kilometers radie från undersökningsområdet. 
Närmast ligger kyrkan i Bygdsiljum, strax utanför tiokilometersradien. 
Annan skyddad bebyggelse saknas i undersökningsområdets omland (< 10 
kilometer) (BeBR och länsstyrelsen 2014-01-10).  
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Figur 3. Riksintresseområden, kommunala kulturmiljöer och skyddad bebyggelse i 
undersökningsområdets närhet (< 10 km). Jfr tabell 3. Skala 1:200 000. 
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Tabell 3. Områden av riksintresse för kulturmiljövården (RI) och av kommunalt 
intresse (KI) i undersökningsområdets närhet (Riksintressanta kulturmiljöer 
1990:183, Våra kulturmiljöer u.å:48, 56). 
 

ID Typ Namn Socken Beskrivning Avstånd 
och rikt-
ning från 
uo 

AC18 RI Byarna runt 
Bygdeträsket och 
Göksjön  

Burträsk  Varierat odlingsland-
skap med lidbyar och 
genuin bebyggelse. 
Inom miljön finns även 
länets äldsta järngruva. 
Områdets björkalléer 
planterades på 1930-
talet efter länskun-
görelse. 

2,8 km Ö 

1 KI Lidsjön Burträsk Bebyggelse, 
odlingslandskap 

1,3 km S 

2 KI Västanträsk Burträsk Bebyggelse, 
odlingslandskap 

4,2 km NÖ 

3 KI Kvarnbyn Burträsk Bebyggelse, 
odlingslandskap 

7,3 km NÖ 

4 KI Bygdeträskliden Burträsk Bebyggelse, 
odlingslandskap 

9,3 km NÖ 

5 KI Bygdsiljum Burträsk Bebyggelse, 
odlingslandskap 

4,5 km NÖ 

 
 

Konklusion 
Potential för okända kulturminnen  

Några faktorer talar för att antalet kulturminnen och -miljöer i undersök-
ningsområdet är litet, dels topografin, dels jordarterna, med blockig morän 
och torvmark. Inom ramen för denna studie har enstaka indikationer på 
kulturhistoriska lämningar framkommit. Flertalet men inte alla kan 
lägesbestämmas med viss marginal, men deras utbredning och omfattning är 
okänd. Lämningarnas faktiska art, belägenhet och utbredning kan bara 
fastställas i samband med fältinventering. 

Lämningar som kan knytas till småskaligt jordbruk är att vänta i 
området. Likaså lämningar efter traditionell renskötsel eller annat samiskt 
bruk. Den senare typen är som regel mycket svårare att lokalisera i fält, 
eftersom markingreppen, till skillnad från böndernas, varit obetydliga. 
 Förhistoriska lämningar kan inte lokaliseras via skriftliga källor eller 
historiska kartor. Sannolikheten för förhistoriska boplatser är liten i denna 
typ av terräng. Fångstanläggningar och andra lämningar med anknytning till 
fångst är mera sannolika i ett höglänt område som detta.  
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Kulturmiljöpåverkan 

Undersökningsområdet 
Först efter fältinventering eller arkeologisk utredning kan man fastställa i 
vilken utsträckning fornlämningar eller bevarandevärda övriga kultur-
historiska lämningar kan komma att beröras av den planerade vindkrafts-
utbyggnaden. Inget tyder dock på att det kan framkomma kulturvärden som 
omöjliggör vindkraftsutbyggnad i undersökningsområdet. Däremot kan 
vindparkens utformning behöva justeras för att reducera audio-visuell 
påverkan och – som förstahandsalternativ – utesluta fysisk påverkan. Läns-
styrelsen kan lämna tillstånd till ingrepp i fornlämning, om sådan inte kan 
undvikas. 

Den audio-visuella påverkan kan med nuvarande kunskapsunderlag 
komma att bli betydande, men de förväntade lämningstypernas art och bety-
delse sammantaget med förväntat antal besökare till dessa lokaler innebär 
att vindkraftverkens påverkan på enskilda lämningar eller begränsade 
kulturmiljöer preliminärt inte kan bedömas innebära annat än en liten nega-
tiv kulturmiljöpåverkan. 

Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigast att lämningarna och miljöerna 
skyddas från fysiska ingrepp så att deras vetenskapliga värde inte får 
förlorat (RAÄ dnr 320-3874-2002). För att kunna undvika skador behöver 
kulturhistoriska lämningars läge vara känt.  

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.  
 
 
Det övriga influensområdet 
Den planerade vindparken kommer att bli synlig från kulturmiljöer med 
höga värden. I de flesta fallen är avståndens så stora mellan kulturvärdet och 
vindparken att påverkan blir obetydlig. Det gäller riksintresseområdet och 
de kommunala kulturmiljöerna 2–5 i figur 3 och tabell 3.  

Den kommunala kulturmiljön Lidsjön (1) ligger betydligt närmare vind-
parken, på bara omkring en kilometers avstånd. En kilometer är ett i 
vindkraftssammanhang ofta tillämpat skyddsområde för kulturmiljöer med 
höga värden. 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). Synlighet i sig 
utgör inte påtaglig skada. Topografi och beskogning samverkar med 
avståndet mellan bymiljön och vindparken i att reducera kulturmiljö-
påverkan. Slutsatsen är därför att vindkraftsutbyggnaden inte heller i fallet 
med Lidsjön innebär påtaglig skada kulturmiljön. 
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http://libris.kb.se, 2014-01-10—2014-02-03. 
LMA, LSA – Lantmäteriets kartjänst Historiska kartor, 

http://historiskakartor.lantmateriet.se, 2014-01-10—2014-02-03. 
Länsstyrelsen Västerbotten – ww.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/samhalls 

planering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Byggnadsminnen/ 
byggnadsminnen-i-vasterbotten/Pages/default.aspx), 2014-01-10—2014-
02-03. 

RAK – Lantmäteriets kartjänst Historiska kartor, 
http://historiskakartor.lantmateriet.se, 2014-01-10—2014-02-03. 

Sametinget – www.sametinget.se/8720, 2014-01-10—2014-02-03. 
SGU  – Sveriges geologiska undersöknings karttjänster, www.sgu.se, 2014-
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