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Sammanfattning
Arkeologicentrum AB har sammanställt en förstudie i form av en byråmässig
kulturmiljöanalys. Undersökningsområde är projektområdet för en planerad
vindpark på gränsen mellan Robertsfors och Skellefteå kommuner i Västerbottens
län. Studien har omfattat genomgång av de vanligaste antikvariska källmaterialen.
Inget platsbesök eller fältarbete har ingått.
Förstudiens syfte är att sammanställa en kulturmiljöanalys och en preliminär
påverkansanalys. Inom ramen för detta görs även en bedömning av potentialen för
okända skyddsvärden inne i undersökningsområdet, vilka kan komma att påverkas,
fysiskt eller audio-visuellt, av vindkraftsutbyggnad.
Sedan tidigare fanns tolv kulturhistoriska lämningar registrerade i det 2 247
hektar stora undersökningsområdet. Dessa lämningar registrerades vid en arkeologisk utredning utförd av Arkeologicentrum år 2009. Det då aktuella utredningsområdet överlappar det nu aktuella undersökningsområdet med 642 hektar. Under
denna förstudie har ytterligare 13 potentiella kulturhistoriska lämningar samt äldre
belägg för två tidigare registrerade torplämningar framkommit.
I undersökningsområdet finns indikationer på lägenhetsbebyggelse och olika
typer av utmarksbruk. Med ledning av resultaten av denna förstudie och av 2009
års fältinventering kan man dra slutsatsen att det finns en rad ej registrerade –
och därför okända till art och utbredning – kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet. Förekomst av fornlämningar med högre skyddsvärde kan inte
uteslutas, och är styrkt genom kartbelägg i åtminstone ett fall.
Höga kulturvärden i form av byggnadsminnen, kyrkomiljöer, kulturreservat,
riksintresseområden, kommunala kulturmiljöer o.s.v. saknas i undersökningsområdet men finns i den planerade vindparkens övriga influensområde. Dessa
kulturmiljöer återfinns på mycket stora avstånd. Avstånd, beskogning och topografi
innebär att kulturmiljöpåverkan på dessa kulturvärden helt uteblir respektive
bedöms bli obetydlig.
Vad gäller kulturvärden inne i undersökningsområdet kan påverkan komma att
bli både fysisk och audio-visuell. Omfattningen kan dock inte uppskattas med
nuvarande kunskapsunderlag, då förekomst och position eller utbredning för
kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet inte är känd. 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
Arkeologicentrum AB har efter beställning av Miljötjänst Nord upprättat en
byråmässig förstudie över ett undersökningsområde i Robertsfors och
Skellefteå kommuner i Västerbottens län. Förstudien skall utgöra underlag
för tillstånds- och miljöprövning av en planerad vindpark.

Syfte och målsättning
Både Kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950) kap. 1, och Miljöbalken (MB,
SFS 1998:808) ställer krav på allmänna hänsyn till kulturmiljöer i
utvecklingsprojekt. Denna förstudie skall presentera kända kulturvärden i ett
specificerat landskapsavsnitt som utgör undersökningsområde. Dessutom
skall områdets potential att rymma tidigare ej registrerade kulturminnen bedömas.
Kulturmiljöanalysen fångar upp de kulturvärden som kan lokaliseras
utan fältinventering inne i den planerade vindparken (undersökningsområdet) och i vindparkens övriga influensområde. Influensområdet är här
schablonmässigt definierat som en tio kilometer bred zon från undersökningsområdets yttre begränsning.
Syftet med förstudien är att ge en översiktlig bild av undersökningsområdets kulturvärden. Vidare görs en preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan av den planerade vindkraftsutbyggnaden.
Som kulturvärden räknas här objekt och områden med skyddsvärde
enligt gällande lagstiftning på området, och då i första hand enligt KML,
kapitlen 2, 3 och 4, men även Miljöbalken, kap. 1 och 3. Hit räknas även
kulturmiljöer med lägre skyddsvärde, exempelvis sådana av kommunalt
intresse enligt åsiktsförklaringar i översiktsplaner eller i kommunala kulturmiljöprogram.
De resultat och slutsatser som presenteras är på grund av metodvalet inte
slutgiltiga. Rapporten redovisar de kulturminnen och indikationer på kulturminnen som går att spåra i här nyttjade källmaterial. Den skall därför inte
betraktas som en uttömmande beskrivning av vilka kulturvärden som finns i
undersökningsområdet, inte heller deras belägenhet eller utbredning, eftersom den valda metoden inte kan ge upphov till sådana resultat. En förstudie
ersätter med andra ord inte en arkeologisk utredning enligt KML kap. 2, 11
§. Det skall också nämnas att 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 skyddsvärde.
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Figur 1. Undersökningsområdet (svart begränsningslinje) ligger mellan Botsmark
och Bygdsiljum, på gränsen mellan Robertsfors och Skellefteå kommuner i
Västerbottens län. Ekonomiska kartans bladindelning (5x5 km) och sockenindelning, samt skikt med registrerade kulturhistoriska lämningar (grå markering)
i FMIS. Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet, Gävle, 2013. Skala 1:50 000.
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Undersökningsområde
Det primära undersökningsområdet för denna förstudie ligger som nämnts
inom Robertsfors respektive Skellefteå kommuner i mellersta Västerbotten
(figur 1). Sockentillhörighet enligt den tidigare administrativa indelningen
är Bygdeå och Burträsks socknar.
Huvuddelen av undersökningsområdet ligger i det nordvästligaste hörnet
av Bygdeå socken. En remsa längst mot norr återfinns inom Burträsks
socken. Undersökningsområdets västra avgränsning sammanfaller med
sockengränsen mot Sävar.
Området är 2 247 hektar stort. Det återfinns inom delar av fyra ekonomiska kartblad, 21K 8d Mjötjärn, 21K 8e Gulltjärn, 21K 7d Botsmarks k:a
och 21K 7e Åsjön. På norra sidan sockengränsen berörs fastigheten Bjursjön
3:1>2, och på den södra sidan fastigheterna Altarliden 1:2, Andersliden 3:1,
Liden 1:2 och Frodtjärnbäcken 1:4.

Metod och material
Kulturmiljöanalysen baseras på genomgång av olika antikvariska källmaterial och rapporter, samt på äldre kartor och flygbilder. Inget platsbesök eller
annat fältarbete har utförts i samband med denna förstudie.
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
(SH),
• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Historiska museets fynddatabas (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 länsmuseets hemsida (VM, LIBRIS, VITALIS),
• värdefulla natur- och kulturmiljöer, riksintresseområden m.m. (Länsstyrelsen, RAÄ),
• kulturmiljöprogram och översiktsplaner.
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Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet kännetecknas av ett kraftigt kuperat skogslandskap
med höga berg och mellanliggande dalgångar med myrmarker. Höjden över
havet varierar mellan cirka 200 meter och 345 meter. De högsta höjderna
finns i västra delen, där t.ex. Liden, Dalberget och Högaliden – som givit
projektområdet dess namn – når respektive 340, 335 och 345 meter över
havet. I östra delen är Björkängesliden med sina 315 meter över havet den
högsta höjden.
Markslaget i området är skogsmark, och det är starkt präglat av det pågående skogsbruket. De flesta våtmarkerna är utdikade och tidigare brukade
som odlings- men framför allt slåttermark. Vegetationen utgörs av barrskog,
med tonvikt på gran. Tämligen stora ytor har kalhuggits. Undersökningsområdets nordliga gräns tangerar Bjursjöaltarets naturreservat. Vägnätet i
området är väl utbyggt tack vare skogsbruket. Vidare används undersökningsområdet för rekreation, fiske och jakt. Området ligger inom Grans
samebys förvinter-, vårvinter- och vinterland, och tangerar i väster Svaipa
sameby (Sametinget).
Jordartsfördelningen i undersökningsområdet domineras på grund av
topografin och läget över högsta kustlinjen av moränmark i form av ett tunt
löst jordtäcke med inslag av kalt berg. (SGU 2013-10-29). De mera bördiga
områdena återfinns helt och hållet utanför undersökningsområdet, i dalgångarna, vid de större vattendragen och i dagens byar.
En viss andel av undersökningsområdet utgörs av torvmark, i synnerhet
på lägre nivåer. Myrarna avvattnas av bäckar med huvudsaklig avrinning
mot nordväst respektive sydost, exempelvis Rådalsbäcken, Hässjeslybäcken,
Nymyrbäcken, Gäskbäcken, Grönbäcken, Blytjärnsbäcken, Dalbäcken,
Vorrstjärnbäcken, Nylidbäcken och Jonbacksbäcken. Enstaka tjärnar finns i
undersökningsområdet, liksom en mindre sjö: Frodtjärnen, Blytjärnen och
Stor-Gravusjön (240 m.ö.h.).

Tidigare antikvarisk
verksamhet
Riksantikvarieämbetet har i ett par omgångar utfört fornminnesinventeringar
för ekonomiska kartan i Burträsks och Bygdeå socknar. Förstagångsinventeringen skedde på 1950-talet och revidering skedde åren 1981 respektive
1989–90 (Jensen 1997:105). Inga registreringar gjordes vid något av tillfällena inom undersökningsområdet.
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Inga arkeologiska undersökningar är gjorda i undersökningsområdet
eller dess omedelbara närhet. Närmaste lokaler som grävts ut av arkeologer
ligger på stränderna av Bygdeträsket norr om undersökningsområdet.

Figur 2. År 2009 fältinventerat område. Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet,
Gävle, 2014. Skala 1:60 000.
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År 1997 skedde inventeringar av personal anställd inom ett arbetsmarknadspolitiskt projekt hos dåvarande Skogsvårdsstyrelsen, projektet Skog &
historia. Skog- & historia-personalen har registrerat kulturminnen på samtliga här berörda ekonomiska kartblad. Inom det nu aktuella området fanns
två Skog & historia-registreringar, bebyggelselämningarna efter kronotorpen Liden och Högaliden. Dessa granskades, kompletterades och infördes
i RAÄ:s FMIS i samband med Arkeologicentrums fältinventering år 2009.
En del av undersökningsområdet (figur 2) – sammanlagt 642 hektar –
har som nämndes ovan ingått i ett projektområde för ett annat vindkraftsprojekt, och utreddes då i fält av Arkeologicentrum. Det uppdraget är
rapporterat i Arkeologicentrums rapportserie med titeln Arkeologisk
utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Högaliden, Sävars
socken, Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens län (Wennstedt Edvinger & Loeffler 2009). Resultatet återfinns i RAÄ:s FMIS och utgör samtliga i det nu aktuella undersökningsområdet registrerade kulturminnen –
Bygdeå 541–551 och Sävar 503.

Kulturvärden i undersökningsområdet
Äldre tiders markanvändning
Undersökningsområdet utgörs av tidigare kronomark som avvittrats under
senare delen av 1700-talet. Under 1800-talets första hälft togs en rad
nybyggen upp i de berörda socknarna, vilket genererat ytterligare historiska
kartor, men i liten omfattning av relevans för denna förstudie. De äldsta
tryckta kartorna över undersökningsområdet är tillkomna vid 1900-talets
mitt: 1958–59 års ekonomiska kartor och 1943 års generalstabskarta.
På generalstabskartan (skala 1:200 000) ser man att hela området varit
skogbeväxt, förutom de vid den då befintliga bebyggelsen vid Altarliden,
Andersliden, Frodtjärnbäcken, Högaliden, Liden och Nyliden. Vegetationen
bestod av barrskog. På denna kartutgåva redovisas också äldre färdvägar,
varav flera fortfarande används, men nu som skogbilvägar.
Eftersom generalstabskartan gavs ut sent skiljer sig informationen
mellan denna och den påföljande ekonomiska kartan endast i grad. Området
är fortfarande ett skogbeväxt utmarksområde, med enstaka bebyggelseenheter. Men de ekonomiska kartbladen redovisar många fler detaljer, tack
vare utgivning i skala 1:10 000.
Äldre lantmäteriförrättningar har knappt berört undersökningsområdet.
Det finns därför mycket lite information att hämta bland de äldsta,
handritade kartorna.
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Ortnamn
Genom det äldre namnskicket i ett område kan man få indikationer både på
äldre tiders markanvändning och på 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 §).
De flesta av ortnamnen i undersökningsområdet såsom de redovisas i
lantmäterihandlingar och på tryckta kartor är naturnamn som inte berättar så
mycket mer än om platsens terräng och egenskaper, eller förekomst av vissa
djur eller vegetation. Namnens ålder går i regel inte att fastställa. De kan
naturligtvis vara mycket gamla, men har inte nedtecknats i skriftliga källor.
Eventuella ortnamn på andra språk än svenska, såsom samiska, finska eller
t.o.m. paleo-lappländska (Aikio 2004), har inte bevarats.
Även om flertalet ortnamn i undersökningsområdet är naturnamn av
denna typ döljer sig bland dem också namn på bebyggelse, befintlig eller
tidigare. Övergiven bebyggelse åtföljs av bebyggelsenamn på kartorna, även
långt efter att byggnaderna försvunnit. Flera av namnen på -liden är i själva
verket både en beskrivning av topografin (’backe, sluttning’) och en benämning på en bebyggelseenhet (tabell 1).
Namnet Altarliden är av särskilt intresse. På en annan plats i länet har en
bergshöjd med namnet Altarberget visat sig rymma en märklig samisk
offerplats (Huggert 2000). På den aktuella platsen i Bygdeå socken behöver
namnet inte ha sin bakgrund i en helig plats. I stället kan namnet vara
sekundärt till Inre och Yttre Bjursjöaltaret, och i så fall ha sin förklaring i
topografin, inte i platsens kulturhistoria.
Lappkåtamyran ger en indikation på förekomst av traditionell samisk
bebyggelse. Läget vid en myr antyder vidare att det kan ha varit renskötare
som bodde i kåtorna, då myrar är ett viktigt redskap i renskötseln och
fungerar som samlingsplatser för renarna. Ibland är det svårt att i fält
lokalisera spår efter samiska visten, man byggde ju kåtor av förgängliga
material, men ett ortnamn på lappkåta- är en tillförlitlig indikation på
tidigare samisk bebyggelse.
Någon systematisk genomgång av de fåtaliga lantmäteriakternas beskrivningsdel har inte genomförts inom ramen för denna förstudie. En sådan
genomgång skulle sannolikt tillföra en del smånamn av antikvariskt intresse.
Man kan dock förutsätta att de flesta smånamnen är namn på myrar, de
viktiga myrslåttermarkerna. Som exempel kan nämnas Hässjeslybäcken och
Våtraningen.
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Arkeologiska fynd och fyndsamlingar
Inga av kulturmiljövården tillvaratagna fornfynd har kunnat knytas till
undersökningsområdet. I de berörda socknarna härrör de flesta av de av
kulturmiljövården kända fornfynden från sjöstränder i mera låglänta landskapsavsnitt. Den aktuella typen av miljö, höglänt och utan större vattendrag, är i normalfallet improduktiv vad gäller fornfynd. Det beror både på
reell förekomst och på tidigare markanvändning. Flertalet fornfynd har
framkommit vid markarbeten som skett för hand, exempelvis dikesgrävning,
eller vid plöjning med häst.

Kulturhistoriska lämningar
Under denna förstudie har vid sidan av tidigare kända och registrerade
kulturhistoriska lämningar även flera indikationer på sådana, ännu inte
registrerade lämningar, framkommit. Tolv registrerade lämningar är resultat
av Arkeologicentrums tidigare fältinventering i delar av undersökningsområdet (tabell 1): två torplämningar, en uthusgrund, ett gränsmärke (i befintlig
gräns och registerförd på Sävars socken), en plats med tradition i form av ett
jättekast samt en tjärdal och en smideslämning.
De indikationer på möjliga kulturminnen som framkommit under denna
förstudie är huvudsakligen exempel på bebyggelselämningar och olika slags
utmarksbruk (tabell 1). Bebyggelselämningarna har ingen högre ålder, men
tillräckligt hög för att bedömas som fornlämning enligt Kulturmiljölagen,
som trädde i kraft 2014-01-01. Resultatet är ett typiskt urval med den här
använda metodiken, och omfattar möjliga husgrunder, fossila åkrar, tjärdal,
kåtatomter, gränsmärke, kvarn och färdig. Mera osäker är indikationen på en
offerplats, men de många namnen på lapp- och ren- i närområdet skänker
visst stöd åt förekomsten.
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Tabell 1. Kända och potentiella kulturminnen i undersökningsområdet enligt
ekonomisk karta (ekk), generalstabskarta (genst) och akter i lantmäteriets olika
arkiv (LMA, LSA). Jfr figur 3 och 4.
ID-nr

Namn

Lämningstyp

Beskrivning

IP01

Andersliden

Husgrund, historisk
tid/Fossil åker

Även befintlig
bebyggelse

genst 1943

IP02

Nyliden

Husgrund, historisk
tid/Lägenhetsbebyggelse/
Fossil åker m.m.

genst 1943,
ekk 21K 7e
1958, ekk
21K 8e
1958

IP03

Frodtjärnbäck
(-en)

Husgrund, historisk
tid/Fossil åker m.m.

IP04

Altarliden

Husgrund, historisk
tid/Fossil åker/Gårdstomt

IP05

Liden

Ingen befintlig bebyggelse; 4 uthus och
brukad åker på
ekkarta 21K 7e,
bostadshus, ladugård,
3 uthus och brukad
åker på ekkarta 21K
8e
Ingen befintlig
bebyggelse: bostadshus, ladugård, flera
uthus och lador samt
brukad åker på ekk
21K 8e
En befintlig byggnad;
ekk 21K 8d: två
bostadshus, ladugård,
brukad åker
Se Bygdeå 543, 544,
545, 546 nedan

IP06

Högaliden

IP07

Altarliden

Offerplats

IP08

Dalberget

Kemisk industri

IP09

Kvarnraningen

Kvarn/Fossil åker

IP10

Lappkåtamyran

Viste/Kåtatomt/Härd

IP11

Vintervägsmyran

Färdväg

ekk 21K 8e
1958

IP12

Nyliden

Husgrund, historisk tid

Tips

IP13

Hässjeslybäcken

Husgrund, historisk tid

Lada, slåttermark

ekk 21K 8e
1958

IP14

Våtraningen

Husgrund, historisk tid

Lada, slåttermark

ekk 21K 8e
1958

15

Antikvarisk
bedömning

[Fornlämning]

Källa

ekk 21K 8e
1958, genst
1943, LSA
Z4-37:1
1820
genst 1943;
ekk 21K 8d
1959
genst 1943

Se Bygdeå 541, 542,
547, 548, 549, 550,
551 nedan
Namn: jfr Huggert
2000, men även Inre
och Yttre Bjursjöaltaret
Tjärdal? Namnet kan
avse topografin.

genst 1943,
ekk 21K 8d
1959
genst 1943;
ekk 21K 8d
1959

Raning ’naturligt
betingat röjningsland
utmed älv-/sjöstränder, bäckäng’
Även samlingsplats
för ren

ekkarta 21K
7d 1959

ekk 21K 8d
1959

ekkarta 21K
7e 1958
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IP15

Gränsmärke

Rå

Bygdeå 541

Fossil åker

Mossodling

Bygdeå 542

Fossil åker

Mossodling

Bygdeå 543

Fossil åker

Fossil åkermark

Lägenhetsbebyggelse

Kronotorplämning,
Liden, fem grunder
efter boningshus,
ladugård, källare (?),
bagarstuga och
rundloge, 1 brunn och
2 fossila åkrar.
Jättekast/ flyttblock
med tradition,
historier som kan
knytas till platsen.
Tjärdal/ tjärgrop

Bygdeå 544

Rådalen,
Rådalsbäcken

Liden

Bygdeå 545

Naturföremål/-bildning
med tradition

Bygdeå 546

Kemisk industri

Bygdeå 547

Högaliden

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, kronotorpet Högaliden bestående av sex grunder efter boningshus,
ladugård, källare och
uthus, en brunn, en
smärre, fossil åkeryta
och avgränsande
rösen och vallar av
röjningssten
Sentida fossil åkermark tillhörande
torpet Högaliden
Ässja och smedjegrund

Bygdeå 548

Område med fossil
åkermark

Bygdeå 549

Smideslämning

Bygdeå 550

Fossil åker

Mossodling

Bygdeå 551

Husgrund, historisk tid

Ladugård

Sävar 503

Gränsmärke

Gränsröse
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ekk 21K 8d
1959
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning

FMIS

Övrig
kulturhistorisk
lämning

FMIS

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning

FMIS

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

Arkeologicentrum AB

Figur 3. Av kulturmiljövården registrerade kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet. Skikt ur FMIS (2013-10-30). Underlag: terrängkartan. Skala
1:20 000.
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Tabell 2. Preliminär belägenhet för obekräftad indikation på kulturhistorisk
lämning (SWEREF 99 TM). Kursiverade punkter är registrerade i FMIS.
ID-nr

Namn

Lämningstyp

N-koordinat

E-koordinat

IP01

Andersliden

Husgrund, historisk
tid/Fossil åker

7138861

758765

IP02

Nyliden

7140891

759503

IP03

Frodtjärnbäck(-en)

Husgrund, historisk
tid/Lägenhetsbebyggelse/Fossil åker m.m.
Husgrund, historisk
tid/Fossil åker m.m.

7142399

760178

IP04

Altarliden

Husgrund, historisk
tid/Fossil åker

7143828

758690

IP05

Liden

Lägenhetsbebyggelse
m.m.

IP06

Högaliden

Lägenhetsbebyggelse
m.m.

IP07

Altarliden

Offerplats

7144430

758352

IP08

Dalberget

Kemisk industri, tjärdal

7142313

7579356

IP09

Kvarnraningen

Kvarn/Fossil åker

7140144

757380

IP10

Lappkåtamyran

Viste/Härd

7139958

759391

IP11

Vintervägsmyran

Färdväg

7144741

758921

IP12

Nyliden

Husgrund, historisk tid

7140866

759544

IP13

Hässjeslybäcken

Husgrund, historisk tid
(lada)

7143866

760142

IP14

Våtraningen

Husgrund, historisk tid
(lada)

7141835

760130

IP15

Rådalen,
Rådalsbäcken

Gränsmärke

7143253

756668

18

Arkeologicentrum AB

Figur 4. Potentiella kulturhistoriska lämningar (IP) i undersökningsområdet. Skikt
ur FMIS (2013-10-30). Underlag: terrängkartan. Skala 1: 50 000.
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Kulturvärden i den planerade 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
Det finns omkring 1700 riksintressemiljöer i landet och av dessa återfinns
ett femtiotal i Västerbottens län. Inom tio kilometers radie från undersökningsområdet finns emellertid endast ett område av riksintresse för
kulturmiljövården. Området utgörs av Byarna runt Bygdeträsket och Göksjön (AC18) (figur 5, tabell 3). Riksintresseområdet ligger ca 3,5 kilometer
norr om undersökningsområdet. Övriga riksintresseområden ligger på
mycket stora avstånd från den planerade vindparken, cirka 25 kilometer och
längre.
Tabell 3. Områden av riksintresse för kulturmiljövården (RI) och av kommunalt
intresse (KI) i undersökningsområdets närhet (Riksintressanta kulturmiljöer
1990:183, Våra kulturmiljöer Skellefteå u.å:48, 56, Våra kulturmiljöer Robertsfors
1996:78). Jfr figur 5.
ID

Typ

Namn

Socken

Beskrivning

AC18

RI

Byarna runt
Bygdeträsket och
Göksjön

Burträsk

-

KI

Lidsjön

Burträsk

-

KI

Bygdsiljum

Burträsk

-

KI

Gulltjärn

Bygdeå

Varierat odlingslandskap med lidbyar och
genuin bebyggelse.
Inom miljön finns även
länets äldsta järngruva.
Områdets björkalléer
planterades på 1930talet efter länskungörelse.
Odlingslandskap och
bebyggelse
Odlingslandskap och
bebyggelse
Odlingslandskap och
bebyggelse

20

Avstånd
och riktning från
uo
3,5 km
NNÖ

6,4 km
NNV
4,5 km NÖ
1,5 km SÖ
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Figur 5. Områden av riksintresse för kulturmiljövården (röd markering) respektive
av kommunalt intresse (svart markering) i undersökningsområdets närhet.
Kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ:s FMIS (grå markering). Skala 1:400 000.
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Områden av läns-/kommunintresse
Av de kulturmiljöer som Skellefteå kommun har pekat ut i sitt kulturmiljöprogram återfinns tre inom tio kilometer från undersökningsområdet.
Av dessa är en identisk med det tidigare nämnda området av riksintresse
Byarna vid Bygdeträsket och Göksjön (AC18). De andra två utgörs av
byarna Bygdsiljum och Lidsjön (Våra kulturmiljöer u.å:48 och 56), varav
Bygdsiljum även ingår i riksintresseområdet AC18. Avståndet från dessa tre
kulturmiljöer överstiger 3,5 kilometer (tabell 3).
Även Robertsfors kommun har en kommunal kulturmiljö på kortare
avstånd än tio kilometer från den planerade vindparken. Det är odlingslandskapet och bebyggelsen i Gulltjärn, ca 1,3 kilometer sydost om den
planerade vindparken.

Kyrkomiljöer
Kyrkobyggnader och -miljöer är skyddade enligt KML, kap. 4. Kyrkobyggnader hör också till de kulturvärden som kan vara känsliga för konkurrens från vindkraftverk.
Inom tio kilometers radie från undersökningsområdet finns två kyrkor
(tabell 4).
Tabell 4. Sockenkyrkor i undersökningsområdets närhet (< 10 kilometer).
Socken

Kyrka

Avstånd och riktning
från uo

Sävar

Botsmarks kyrka

3,9 km SV

Burträsk

Bygdsiljums kyrka

4,7 km NÖ

Annan skyddad bebyggelse
Utöver sockenkyrkorna finns ingen skyddad bebyggelse inne i eller inom tio
kilometer från undersökningsområdet (BeBR och länsstyrelsen 2013-1029).
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Konklusion
De slutsatser som kan dras av en byråmässig förstudie är alltid preliminära.
Viss information kan ändå utvinnas om områdets karaktär och fornlämningspotential utifrån resultaten av denna kulturmiljöanalys, den lokala
miljön och resultaten av tidigare fältinventeringar i likartade miljöer och i
närheten.

Potential för okända kulturminnen
Flera indikationer på kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet har
framkommit under denna förstudie. Några är mycket osäkra, några kan
lägesbestämmas med ganska säkerhet, andra kan inte lägesbestämmas annat
än med några hundra meters marginal. Lämningarnas faktiska art, belägenhet och utbredning kan endast fastställas i samband med fältinventering.
Lämningar efter traditionell renskötsel eller annat samiskt bruk och
lämningar som kan knytas till småskaligt jordbruk är att vänta i området.
Tidigare registrerade lämningar i undersökningsområdet har till största
delen utgjorts av husgrunder och fossil åkermark samt platser med tradition,
det vill säga en plats där det finns en lokal berättelse gällande händelser eller
bruk på platsen (Blomqvist 2007:34). Sannolikt finns flertalet av de ännu
okända kulturhistoriska lämningarna i närheten av befintlig bebyggelse och
bebyggelselämningar. Tidigare registrerade lämningars spridning talar för
det.
Om brukarna av de traditionella samiska byggnaderna vid Lappkåtamyran varit fjällrenskötare på tillfälligt besök, lokala skogssamer eller möjligen sockenlappar kan inte avgöras utan fördjupade studier. Karaktärslämningar för mindre bofasta grupper såsom äldre tiders renskötare, jägare
och samlare är exempelvis lämningar efter jakt och fångst.
Förhistoriska lämningar kan inte lokaliseras via skriftliga källor eller
historiska kartor. De viktigaste lokaliseringsfaktorerna för de allra äldsta
lämningarna är vattendrag och sjöar på lägre nivåer och utanför undersökningsområdet. De många undersökta boplatserna på Bygdeträskets stränder
exemplifierar det förhållandet.
Krön på bergsryggar är ofta helt improduktiva i områden som likt detta
ligger ovanför högsta kustlinjen. Därför är det framför allt på torra backar i
de lägsta delarna av undersökningsområdet och i anslutning till myr- och
sjökanter som man kan förvänta sig att påträffa förhistoriska lämningar.
Avsatser och sydsluttningar är också potentiella lägen för fasta fornlämningar.
Var det faktiskt finns 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
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kulturmiljösynpunkt inte förstörda, om än fornlämningar på kalhyggen ofta
är skadade.
Inom ramen för denna förstudie har äldre belägg som kvalificerar bebyggelselämningar som fornlämningar enligt KML 2 kap., 1 §, framkommit
i ett fall (IP03). Fördjupad efterforskning av äldre belägg i skriftliga källor
innebär sannolikt att flertalet bebyggelselämningar i undersökningsområdet
skall tillskrivas det högre skyddsvärdet, d.v.s. fornlämning.

Kulturmiljöpåverkan
Undersökningsområdet
I vilken mån fasta fornlämningar kan komma att beröras fysiskt kan inte
fastställas med nuvarande kunskapsunderlag. För det syftet krävs fältinventering eller arkeologisk utredning. Inget tyder dock på att det kan framkomma kulturvärden som omöjliggör vindkraftsutbyggnad i undersökningsområdet.
Kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet kommer att påverkas visuellt av en vindkraftsutbyggnad. Kända och potentiella lämningars
art och betydelse, samt förväntat antal besökare till dessa lokaler innebär att
vindkraftverkens visuella påverkan på enskilda lämningar eller begränsade
kulturmiljöer preliminärt inte kan bedömas innebära annat än en liten negativ kulturmiljöpåverkan.
Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigast att lämningarna och miljöerna
skyddas från fysiska ingrepp. 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.
Om fornlämning påträffas under pågående markarbeten skall arbetet
avbrytas och länsstyrelsen tillkallas.

Det övriga influensområdet
I vindparkens övriga influensområde kan visuell påverkan bli aktuell i vissa
siktstråk. Inga kulturmiljöer med särskilda skyddsvärden återfinns emellertid helt nära undersökningsområdet. Avstånden mellan kulturmiljöerna och
den planerade vindparken är i samtliga fall så stora att påverkan bedöms bli
obetydlig. Topografi och beskogning samverkar med avstånden i att reducera kulturmiljöpåverkan.
Inte i något fall kan den planerade vindparken komma att medföra påtaglig skada på kulturmiljöerna utanför undersökningsområdet, och vindkraftsutbyggnadens kulturmiljöpåverkan på dessa kulturvärden utanför undersökningsområdet bedöms preliminärt och baserat på befintligt kunskapsunderlag såsom obetydlig. Samma slutsats har kommunerna kommit fram till i
tillägget till översiktsplan, Vindkraft i Umeå-regionen (2010:13).
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Bygdeå socken
Bygdeå sn
Rågångsbestämning
1752
M Umeå sn
Johan Boström

Aktbeteckning
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