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Omslagsbild: Arkeolog Erik Sandén i en av de registrerade bunkrarna vid Björkvattnet, Tärna socken.

Bakgrund
Under de år som Skog & Historia bedrevs i Västerbottens län, 1997 – 2007, har ca
14 000 forn- och kulturlämningar registrerats. Under dessa år har fornlämningar
prioriterats vid granskning. Detta har medfört att antalet möjliga fornlämningar i det
återstående materialet är ganska lågt. Emellertid återstår ett antal tusen
kulturlämningar att kvalitetsgranska. Ett 5-årigt projekt påbörjades år 2012 då 1000
lämningar per år skulle granskas. Projektet var ett samarbete mellan
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Projektet avslutades 2016 men både
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen avser att prioritera granskning av Skog & Historia
kommande år. Skogsstyrelsen Region Nord har anställt en egen arkeolog som skall
utföra en del av granskningsarbetet och arkeologer vid Västerbottens museum kommer
att granska en del av lämningar registrerade inom Skog & Historia. Under åren har det
visat sig värdefullt att genomföra vissa granskningsinsatser gemensamt för att granska
en större mängd lämningar, samt för kunskapsutbyte.

Förutsättningar
År 2008 ombads Västerbottens museum att göra en prioritering bland de ca 14 000
lämningar som framkommit inom ramen för projektet Skog & Historia åren 1997 –
2007. Utgångspunkten i denna prioritering var att 1000 lämningar skulle granskas per
år. Vid ett möte den 1/3 med Lst, SKS och VBM beslöts att prioritera arbetet med att
registrera in äldre Skog & Historia-material i databaserna. Under året har
fältgranskning av lämningar i Nordmaling, Storuman, Sorsele, Umeå och Vindelns
kommuner genomförts, delvis i samarbete med Skogsstyrelsens arkeolog. De utvalda
indexrutorna ligger främst i områden med många Skog & Historia-punkter. Under året
har även viss nyinventering i kunskapshöjande syfte genomförts i Tärnaområdet.

Äldre Skog & Historia-material
Efter att Skog & Historia-projektet avslutades fortsatte vissa inventerare att registrera
lämningar i skog och mark. Dessa inkom till Västerbottens museum i form av papper
med lämningstyp och koordinater i RT90 och hamnade i det analoga Tipsregistret. I
samband med en medarbetares hastiga bortgång gjordes en genomgång av detta
material. Huvudparten av detta material visade sig redan vara infört i Skog & Historiaskikten men ett 20-tal lämningar kvarstod vilka har införts i Skog & Historia-skiktet
som ”Uppgift om lämning”.
Allt gammalt Skog & Historia-material finns därmed i någon av de två nationella
databaserna FMIS / Fornreg samt Skogsstyrelsens Skog & Historia-skikt.
I början av 2000-talet gjorde en av Skog & Historia-inventerarna återbesök på ett
flertal visten i sitt hemområde och tog nya, korrekta GPS-koordinater. Det rör sig om
ett 100-tal lämningar och de kommer att justeras mot Fornreg under hösten.

Fältgranskning
Kommuner och Indexrutor
Under året har granskningsinsatser gjorts i följande områden:
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•
•
•
•

Nordmalings kn & sn – indexruta 70H 5b NO, 70H 6b SO
Sorsele kn & sn - indexrutorna 72G 4c SV
Storumans kn, Stensele sn – indexrutorna 72F 5g SO, 72F 7b SV, 72F 7c SV,
72F 8a NV, 72G 1b NV, 72G 1c NV , 72G 2b SV
Vindelns kn & Degerfors sn – indexruta 71H 3c NV, 71H 4c NO & SO

(Se karta 1 i kartbilagan).
Sammanlagt har 139 lämningar granskats varav 115 införts i KMR och 24 har utgått.
Nedanstående tabell är en sammanställning av hur många objekt nr som utgått vid
fältgranskning. I Nordmaling granskades en stor mängd fångstgropar längs Leduån
varav ett tiotal inte var fångstgropar utan rotvältor och andra gropar. Huvudparten
utgår på grund av att de ej återfunnits. (Se karta 2-4 i kartbilagan).
Indexruta
70H 5b NO
70H 6b SO
71H 3c NV
72G 1b NV
72G 1c NV
Summa

Utgår
2
15
5
1
1
24

Tabell 1. Sammanställning av antal objekt nr som erhållit bedömningen Utgår, efter granskning.

Nordmalings kommun & socken
70H 5b NO
I samband med besiktning inför avverkning granskades två lämningar vilka ej kunde
återfinnas på detta kartblad (se karta X i kartbilagan). De var sannolikt felinprickade,
vid besiktningen påträffades dock en ca 50 m lång rad med ett 15-tal gropar vilka
liknar en SoH-lämning som granskades på indexruta 70H 6b SO och som enligt
uppgift var övningsskyttevärn. (Se karta 5 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Fångstgrop
Kemisk industri
Militär anl övrig
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår
1
1

1
1

2

Tabell 2. Granskade lämningar inom indexruta 70H 5b NO

70H 6b SO
Från Ledusjön och längs Leduån var bl.a. en stormängd fångstgropar registrerade i
Skog & Historia-registret varav ett flertal har sentida störningar. En tolkning är att de
har använts som skyttevärn i senare tid, då det finns en rad med ett 20-tal mindre
gropar i närheten vilka enligt uppgift är övningsskyttevärn. Dessa fångstgropar har
därför bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. Även ett fångstgropssystem som
redan fanns i Fornminnesregistret hade registrerats. De fångstgropar som är belägna
öster om Ledusjön utlopp har bedömts som Fornlämningar. Längs brukningsvägen
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väster om Leduån påträffades enstaka kvartsavslag från en boplats och en av de
registrerade kolbottnarna kunde återfinnas (Se karta 6 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Boplats
Fångstgrop-/system
Kolningsanläggning
Militär anl övrig
Summa

Bevakas

1
8

Övrig kulturhistorisk
lämning
6
1
1
8

9

Utgår
2
12
1
14

Tabell 3. Granskade lämningar inom indexruta 70H 6b SO

Bild 1. Övningsskyttevärn i form av en rad med grunda gropar.

Umeå kommun & socken
70H 7g SO
I samband med annat arbete i området granskades den kvarvarande lämningen på
kartbladet 70H 7g SO som missats vid granskning 2017. Det var en tomtning som
ligger ca 60 m Ö om tidigare kända tomtningar (RAÄ nr Umeå stad 602). (Se karta 7 i
kartbilagan).
Lämningstyp
Tomtning
Summa

Fornlämning

Bevakas

1
1

Tabell 4. Granskade lämningar inom indexruta 70H 7g SO
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Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

Bild. 2. Nyregistrerad tomtning på kartbladet 70H 7g SO på Djupsundsberget.

Vindelns kommun, Degerfors socken
Vid lunds flygfält på Vindeälvens västra sida söder om Hällnäs finns en stor mängd
militära lämningar efter verksamheten under Andra Världskriget men även stora
system med fångstgropar. Lämningarna har granskats i omgångar under åren 2012
samt 2016 av personal från Västerbottens museum och Skogsstyrelsen. Ett mindre
område mellan Brännbäcken och Raningsbäcken var fortfarande ogranskat, varför det
gjordes under våren 2019.
71H 3c NV
Här granskades 8 fångstgropar varav 2 utgick då de var täktgropar, men 2 nyfynd av
fångstgropar gjordes i området. Tre tjärdalar kunde inte återfinnas men ett nyfynd av stridsvärn
gjordes närmast Brännbäcken (Se karta 8 i kartbilagan).

Lämningstyp
Fångstgrop
Kemisk industri
Stridsvärn
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

8
1
1
2

8

Tabell 5. Granskade lämningar inom indexruta 71H 3c NV

4

Utgår
2
3
5

71H 4c SO
På höjddata (LiDAR) finns en stor mängd gropar som kan vara fångstgropar som
fortsätter mot NO från fångstgropssystemet vid Lunds flygfält. De har noterats som
”Uppgift om lämning” i Skog & Historia-registret. I syfte att utvärdera företeelser
synliga i höjddata har gropar belägna i ett område mellan Storsandsjön och Mjösjön
granskats gemensamt av arkeologer från Västerbottens museum och Skogsstyrelsen. (Se
karta 9 i kartbilagan). Huvuddelen av groparna synliga i höjddata var fångstgropar
men andra var täktgropar eller andra störningar. Däremot påträffades nya
fångstgropar som inte hade kunnat identifieras på höjddata.
Lämningstyp
Fångstgrop
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

13
2
2

13

Tabell 6. Granskade lämningar inom indexruta 71H 4c SO

Bild 3. Skogsstyrelsens arkeolog i en av de registrerade fångstgroparna.

71H 4c NO
Även i området mellan sjöarna Mjösjön och Stor-Malsjön syns gropar på höjddata.
Här registrerades 12 fångstgropar samt 2 kolbottnar och ett stenbrott (Se karta10 i
kartbilagan). Inventeringen gjordes i samarbete med Skogsstyrelsens arkeolog som
redovisar sina registreringar till Fornreg. Det registrerades alltså fler fångstgropar än
vad som syns i tabellen och på kartan i denna rapport.
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Lämningstyp
Brott/täkt
Fångstgrop
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning
1

Utgår

12
2
3

12

Tabell 7. Granskade lämningar inom indexruta 71H 4c NO

Sorsele kommun & socken
Då Sorsele kommun var årets kulturkommun ht-2018 – vt-2019 genomfördes bl. a
kulturhistoriska exkursioner. I samband med en sådan granskades tre kokgropar vid
Sandsele som var registrerade som ”jordugnar” i Skog & Historia.
72G 4c SV
Mellan Sandseleavan och en mindre tjärn var tre kokgropar registrerade som
”jordugnar”. Enligt äldre arkeologer som tidigare varit anställda vid Västerbottens
museum skall s.k. jordugnar bestå av en plan botten som är omgiven av en vall. Då de
granskande arkeologerna aldrig sett någon sådan jordugn, var det av intresse att
granska dessa i kompetenshöjande syfte. Kokgroparna visade sig vara vanliga
rektangulära kokgropar med ovanligt tydlig nedgrävning. De var markerade med skylt
och hade kulturstubbar runt om vilket inneburit att de inte skadats vid markberedning
av området. (Se karta 11 i kartbilagan).
Lämningstyp
Kokgrop
Summa

Fornlämning

Bevakas

3
3

Tabell 8. Granskade lämningar inom indexruta 72G 4c SV

Bild 7. Kokgrop i Sandsele med skylt och kulturstubbe.
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Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

Storumans kommun & Stensele sn
I samband med besök vid boplatsvallarna vid Stor-Tjikkuträsk korrigerades positioner
för tre fångstgropar RAÄ nr Stensele 1095, 1100 samt 1114.
Den granskning av skogshuggarkojor från den s.k. Miljondrivningen som påbörjades
under 2018 fortsatte även detta år. Då Storumans kommun är Årets Kulturkommun
under ht-2019 – vt-2020 har resultatet av granskningarna presenterats med fördrag
under hösten. Granskningen genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsens arkeolog.
72G 0c NO
Vid studier av höjddata (LiDAR) verkade fångstgroparna RAÄ nr Stensele 1095, 1100
och 1114 vara felinprickade. I samband med besök i närheten korrigerades
geometrierna och nya beskrivningar för dessa fångstgropar gjordes. (Se karta12 i
kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

3
3

Tabell 9. Granskade lämningar inom indexruta 72G 0c NO

72G 1c NV
På detta kartblad granskades tre kojor varav det fanns namn på två av kojorna i
beskrivningarna på Skog & Historia-blanketten. Det var Håkafotkojan och
Norrsundskojan. Den tredje kojan var troligen från flottningsepoken då den hade
murstock kvar. En grav som enligt S&H-blanketten sannolikt förstördes i samband
med flottningen besiktades men inget kunde återfinnas. (Se karta 13 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Grav
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
3
3

Tabell 10. Granskade lämningar inom indexruta 72G 1c NV

7

Utgår
1
1

Bild 8. Rester av Håkafot-kojan.

72G 1b NV
På detta kartblad granskades två skogshuggarkojor samt en getarkoja. En av kojorna
gavs status ”uppgift om” då det inte fanns några lämningar kvar på platsen, men
intressanta uppgifter från Skog & Historia-blanketten. Vid ena skogshuggarkojan
registrerades även rester av en lada. I getarkojan fanns ett flertal ristade initialer. En
härd som påträffats i samband med tidigare utredning i området registrerades vid detta
tillfälle. (Se karta 14 i kartbilagan). En registrerad tjärdal var en täktgrop och utgick.
Lämningstyp
Husgrund historisk tid
Härd
Kemisk industri
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

4
1
1

4

Tabell 11. Granskade lämningar inom indexruta 72G 1b NV
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1
1

Bild 9. Getarkoja väster om Långtjärnen.

Bild 10. Ristade initialer vid dörren till getarkojan.

72G 2b SV
Här granskades en skogshuggarkoja samt bebyggelselämning som kallas Lapp-Johans
koja. Den beboddes av en man som hette Johan under Miljondrivningen, det ovanliga
var att i kojan bodde även fru och barn. Han hade även en ko uppe på berget. Vid
huggarkojan fanns en vägbank som troligen använts för att transportera timret mer till
sjön, för att flottas vidare. (Se karta 15 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Flottningsanläggning
Husgrund historisk tid
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
2
3

Tabell 12. Granskade lämningar inom indexruta 72G 2b SV

Bild 11. De hoprasade resterna efter Lapp-Johans koja på Nordängesberget.
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Utgår

72F 5g SO
Granskningen av barktäkter längs Gardsjöbäcken inleddes redan 2017 då 4 barktäkter
registrerades. Under 2018 besöktes området av arkeologer från Västerbottens museum,
Skogsstyrelsen och Skogsmuseet då ytterligare 24 barktäkter registrerades. Vid årets
granskning återbesöktes området med början i norra delen. Nu registrerades 16
barktäkter av två arkeologer (Se karta 16 i kartbilagan). Sammanlagt har nu över 40
barktäkter registrerats längs bäckens östra sida. Det stora antalet barktäkter är än så
länge unikt för Västerbotten. Orsaken beror sannolikt på att marken runt bäcken
aldrig har avverkats då den är avstyckad som ”Utmål för kronans strömfall” på en
karta från 1897, vilket tolkas som att bäcken ansetts lämplig för utbyggnad. På
avvittringskartan från 1897 samt på Generalstabskartan från början av 1900-talet
finns en stig markerad på bäckens östra sida.
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Naturföremål/bildning med tradition
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
16
16

Tabell 13. Granskade lämningar inom indexruta 72F 5g SO

Bild 12. En av de 16 registrerade barktäkterna
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Utgår

Storumans kommun & Tärna sn
Vid den s.k. ”Fjällinventeringen” som bedrevs mellan åren 1996 – 2001 var fokus på
att dokumentera samt höja kunskapen om samiska lämningar i fjällen. Det innebar att
andra typer av lämningar t. ex. som tillkommit i samband med Andra Världskriget inte
eftersöktes eller efterfrågades. I syfte att höja kompetens om lämningar från
beredskapstiden har några området kring Tärnaby inventerats under hösten.
72F 7b SV
I samband med projekten I det samiska rummet och Sydsamer-landskap och historia
framkom uppgifter om lämningar från beredskapstiden i fjällen vid exkursioner och
informationsmöten. Dessa var uppgifter utgångspunkten för inventeringen på detta
kartblad. (Se karta 17 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Militär anläggning övr
Stridsvärn
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
8
5
13

Utgår

Tabell 14. Granskade lämningar inom indexruta 72F 7b SV

Bild 13. Bunker täckt med cementstolpar.

Bild 14. Rader med tankshinder mot sjön

72F 7c SV
På denna indexruta fanns ett tankshinder söder om Yttervik synligt från Blå vägen. (Se
karta 18 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning Bevakas

Militär anläggning övr
Summa
Tabell 15. Granskade lämningar inom indexruta 72F 7c SV
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Övrig kulturhistorisk
lämning
1
1

Utgår

Bild 15. På flygbilder från 1960-talet syns de tre stenraderna i tankshindret tydligt.

72F 8a NV
Vid studier av höjddata i fjällområdet kunde korvringsformade anomalier ses söder om
byn Västansjö. Det fanns uppgifter om att det funnits en militärförläggning i området
under beredskapstiden. Området med strukturer synliga i höjddata besiktades och här
återfanns stora vallomgivna försänkningar som troligen varit platser för
luftvärnskanoner. (Se karta 19 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Stridsvärn
Summa
Tabell 16. Granskade lämningar inom indexruta 72F 8a NV

Bild 16. Korvringsformade strukturer synliga i höjddata.
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Övrig kulturhistorisk
lämning
5
5

Utgår

Bild 17. Vallomgiven nedgrävning där det troligen funnits luftvärnskanoner under Andra Världskriget.

Utbildningar/seminarier
En av museets arkeologer deltog i seminariet ”Kraftsamling för bättre
kulturmiljöhänsyn - Nollvision 2020” den 19/2 i Sundsvall. Personal från
Västerbottens museum deltog mötet för SKUM-nätverket den 18-19 september där bl.
a. naturvårdsbränning och hyggesbränning som föryngringsmetoder diskuterades och
deltagarna fick även prova på att datera träd genom borrning. En av museets
arkeologer har genomgått den utbildning i fornminnes-registrering som Riksantikvarieämbetet genomförde den 19-20/11 i syfte att få behörighet att registrera lämningar i
det nya Kulturmiljöregistret. Arkeologer från Västerbottens museum deltog även i
SKÅNK - SKogen – mÅngfald av Natur- och Kulturarv, där temat för årets konferens
som avhölls i Sundsvall den 2-4 oktober var:
- De vita fläckarna. Antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling med särskilt fokus
på inventering i skogsmark.
- Aktuella forskningsfrågor.
- Kommunikation och förmedling om skogens kulturarv, kopplat till aktuella
tvärsektoriella utmaningar.

Kommunikativa insatser
Under året har både Sorsele och Storumans kommuner varit Årets kulturkommun och
här har arkeologer från Västerbottens museum deltagit med föredrag och exkursioner.
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I juni genomfördes en exkursion till Zackrisbo och Sandsjön i Sorsele kommun. I
Sandsjön besöktes boplatsvallen samt fångstgropssystemet. Den 12/9 hölls ett föredrag
i Hemavans naturrum om ARKEOLOGISKA FYND OCH KULTURMILJÖER I
HEMAVAN–TÄRNABY där bl.a de nyregistrerade lämningarna från Andra
Världskriget ingick. Den 28 – 29/9 genomfördes en Kulturarvsmässa i Storuman där
resultaten från inventeringarna av skogshuggarkojor från Miljon-drivningen
presenterades. Den 6/10 hölls ett berättarkafé i Ankarsund där inventeringarna kring
Tärna var ett av föredragen. Där framkom uppgifter att stenen till tankshindren hade
brutits i ett stenbrott vid Sördal norr om Storumans samhälle och transporterats till
Tärna med lastbilar och släpvagnar med medar. Inventeringen av lämningar från
Andra Världskriget kommer även att presenteras i Västerbottens museums
Museitidning nr 1. 2020.

Utvärdering
Inventeringen längs Gardsjöbäcken har inte kunnat slutföras under året. En ca 1 km
lång sträcka är fortfarande inte inventerad. Det kan förhoppningsvis genomföras i
slutet av maj 2020, då det planeras en exkursion till platsen inom ramen för Årets
kulturkommun i samarbete med Interreg- projektet Aktene i Tärnaby.
Inventeringen av lämningarna från Miljondrivningen i form av huggarkojor har fortsatt
under hösten. I samband med föredraget under Kulturarvsmässan i Storuman framkom
att fotoarkivet i Storuman har bilder på skogshuggarkojor med namn, men att man
saknar kunskap om var dessa kojor låg. En karta med namngivna kojor har skickats
till Storumans fotoarkiv.
Den relativt begränsade inventeringsinsats vad gäller militära lämningar i fjälltrakterna
gav god utdelning. Det behövs dock ytterligare kunskap kring dessa lämningar. Vid
inventeringen påpekade ortsbor att det även finns bunkrar vid Joesjö. Även en anställd
vid museet hade lekt i dessa bunkrar som barn. I boken ”Under vildmannafanan” finns
en ritning på baracklägret Västansjö Nord (Snebacken), på höjddata syns rektanglar i
marken men när platsen besöktes vid inventeringen kunde endast svaga konturer ses i
marken. Förhoppningsvis kan det berättarcafé som planeras i Tärnaby den 28-29 mars
ge mer kunskap om platsen.
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Bild 18. Karta över baracklägret vid Snebacken.
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Kartbilaga

Karta 1. De lila punkterna är granskade lämningar i de berörda kommunerna. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 1

Karta 2

Karta 2. Utgående lämningar i Nordmalings kommun markerade med rosa prick. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 3.

Karta 3. Utgående lämningar i Storumans kommun markerade med rosa prick. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 4.

Karta 4. Utgående lämningar i Vindelns kommun markerade med rosa prick. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 5.

Karta 5. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 70H 5b NO, Nordmalings kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 6.

Karta 6. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 70H 6b SO, Nordmalings kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 7.

Karta 7. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 70H 7g SO, Umeå kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 8.

Karta 8. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 71H 3c NV, Vindelns kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 9.

Karta 9. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 71H 4c SO, Vindelns kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 10.

Karta 10. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 71H 4c NO, Vindelns kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 11.

Karta 11. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72G 4c SV, Sorsele kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 12.

Karta 12. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72G 0c NO, Stensele socknen, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 13

Karta 13. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72G 1c NV, Stensele socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 14

Karta 14. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72G 1b NV, Stensele socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 15

Karta 15. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72G 2b SV, Stensele socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 16

Karta 16. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72F 5g SO, Stensele socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 17

Karta 17. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72F 7b SV, Tärna socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 18

Karta 18. Lämningar som granskats och registrerats i KMR på kartbladet 72F 7c SV, Tärna socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477

Karta 19

Karta 19. Lämningar som granskats och registrerats i FMIS på kartbladet 72F 8a NV, Tärna socken, Storumans kommun. © Lantmäteriet Dnr 12017/00477
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