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Bakgrund 
I samband med att Fred Olsen Renewables planerar för byggandet av en vindkraftspark vid 
Jiltjaurberget i Sorsele kommun har Jamtli fått i uppdrag att göra en arkeologisk frivillig 
utredning, steg 1, inom det berörda området. 

 

Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdets placering. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med utredningen var att säkerställa att inga forn- eller kulturlämningar kommer att skadas 
vid de arbeten som krävs för byggandet av den planerade vindkraftsparken samt att utredningen 
ska utgöra underlag för Länsstyrelsens kommande prövning enligt Kulturmiljölagen. 

Frågeställningen sammanfaller med syftet. 

 

Metod 
I framtagning av underlag för en arkeologisk utredning (steg 1) i form av en inventering ingår 
genomgång av bl a äldre och yngre kartmaterial från lantmäteriet, ortnamn, ministerialregister 
(innehåller uppgifter om födda, döda, vigda och flyttade personer), kyrkoarkiv, 
hembygdslitteratur, räkenskaper, diplomatarier för äldsta belägg för bebyggelse och annan 
verksamhet. Genomgång av kulturmiljöregistret för redan kända fornlämningar, tips på 
fornlämningar från Skogsstyrelsen (Skog och Historia) samt genomgång av topografiskt 
arkivmaterial. Kontakt med berörd sameby samt hembygdsförening togs inför fältarbetet.  

Utöver dessa arkivmaterial användes LIDAR-data, digital information som högsta kustlinjer, 
vegetationsförändringar mm för att avgöra sannolikheten för nyfynd av lämningar. 

Den arkeologiska utredningen skulle genomföras som en fördjupad inventering och följa de 
riktlinjer och den praxis som utarbetats av Riksantikvarieämbetet vad gäller registrering och 
bedömning av påträffade lämningar.  
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Enligt utredningsplanen skulle områden som kräver större arbetsinsatser i form av schaktgrävning 
för att avgöra ev. fornlämningsstatus eller utbredning pekas ut och beskrivas i rapporten. 

 

Begreppsförklaring 
I texten används begreppen fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning. Med fornlämning 
menas att lämningen skyddas av kulturmiljölagen och att eventuell påverkan på lämningen måste 
godkännas och beslutas av Länsstyrelsen. En lämning som bedöms som fornlämning måste 
uppfylla tre överordnade rekvisit. Den ska vara en lämning efter människors verksamhet under 
forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Vidare måste 
en fornlämning vara tillkommen före år 1850. Övrig kulturhistorisk lämning betyder att 
lämningen inte har något skydd som fornminne enligt kulturmiljölagen. Dessa lämningar har i 
stället ett skydd enligt skogsvårdslagens hänsynsparagraf. I korthet innebär det att avverkningar, 
markberedning och skogsbilvägar skall planeras så att så lite skada som möjligt åsamkas 
kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock inte vara så omfattande att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras. Övriga kulturhistoriska lämningar hanteras av Skogsstyrelsen. 

 

Områdesbeskrivning 
Det berörda området ligger mellan Juktån i väster och Jilttjure i öster och Börtingselstugan i söder 
och Ravonträsket i norr. Området består av skogsmark med stora områden av myr eller sankmark 
och morän med stenblock. Hela området är påverkat av skogsbruk i modern tid.  

I norr och söder tangerar området flyttleder och övergångar som nyttjas av rennäringen. 

I det berörda området är inga sedan tidigare registrerade lämningar i fornminnesregistret 
(Fornsök). Utefter Juktån finns ett antal boplatser och fyndplatser registrerade men samtliga ligger 
i direkt anslutning till ån och inte inom den planerade vindkraftsparken. 
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Figur 2 Översiktskarta över Jiltjaurbergets vindkraftspark. Utredningsområdet markerat med svart 
begränsningslinje. Sedan tidigare kända lämningar (Fornsök) i närområdet markerat med rött (punkter och 
ytor, observera att de geometrier som uppfattas som små punkterna är ytor). 

De två byar som ligger närmast utredningsområdet är Jiltjaur och Stennäs. Dessa gårdar/byar 
anlades i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet (Jiltjaur 1792 och Stennäs 1813) (Nyström 
(red) 1972, s 63 och 71). Dessa båda byar har brukat utmarkerna och i utredningsområdets östra 
delar finns spår efter en del av dessa aktiviteter. 

Ån Storjuktan, som ligger söder om utredningsområdet är dämd och påverkar till viss det Juktåns 
stränder och utbredning i nära anslutning till utredningsområdet. 

 

Utredningens genomförande och resultat 
 

Genomförande 
Utredningen genomfördes, så som beskrivs under metodavsnittet, som en fördjupad inventering, 
under perioden 14–25 juni 2021 av arkeologerna Anna Engman, Karl-Johan Olofsson och Eva 
Klotz. 

Inventering innebär en systematisk terrängrekognoscering där, förutom rent okulär besiktning, 
jordsond använts för att bedöma t.ex. osäkra härdar och vallar runt gropar med mera. Vid behov 
har spade eller hacka användas för att t.ex. ta bort torvtäcke där vi misstänkte att lämningar dolde 
sig under torven. Vid registreringen användes GPS kopplad till fältdator med GIS-program. 
Grunddata i programmet utgörs av fornminnesregister, fastighetskarta, ortofoto, hillshadebilder 
(laserdata) och shapefiler med utredningsområdet samt de insamlade tipsen. All registrering skedde 
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digitalt redan i fält. Nypåträffade forn- och övriga kulturhistoriska lämningar har registrerats i 
Kulturmiljöregistret (KMR). 

 

 
Resultat 
Vid utredningen påträffades 7 sedan tidigare okända lämningar (se nedanstående tabell) inom 
området. Alla bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar, dvs ingen av dem har ett lagskydd 
utifrån Kulturmiljölagen. Däremot berörs alla av Skogsvårdslagen som säger att man, om möjligt, 
ska ta hänsyn till kulturmiljöerna vid arbeten i skogen. 

 

Lämningsnummer Lämningstyp Bedömning Beskrivning 
L2021:5201 Färdväg Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Färdväg, del av postväg, ca 
360 m l (huvudriktning 
(NV-SÖ) och 1-1,5 m br. 

L2021:5194 Övrigt Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Myrslåtter, ca 150x110 m 
(NNV-SSÖ), bestående av 
en utdikad myr samt rester 
av minst 3 hässjor. 

L2021:5193  Brott/täkt Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Torvtäkt, ca 180x170 m 
(N-S), bestående av 
täktytor i myr samt rest av 
minst 1 hässja. Delar av 
myren ger även intryck av 
att ha slåttats. I täktens V 
del finns rester av en spång 
över bäcken. 

L2021:5179  Husgrund, 
historisk tid 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Husgrund, 6x6 m och intill 
0,3 m h, bestående av 1 
stockvarv och inrasat virke. 
En synlig hörnsten i NÖ-
hörnet. 

L2021:5205 Fossil åker Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Myrodling, ca 162x50-95 
m (NÖ-SV). Inom 
området är minst 10 grävda 
diken. 

L2021:5206 Övrigt Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Slåtteräng, ca 80x55-65 m 
(NÖ-SV). 

L2021:5207  Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats. På strandplanet 
observerades 1 avslag av 
kvarts. 

 

Samtliga lämningar, förutom fyndplatsen, har en relativt ung datering och är kopplade till 
utmarksbruket för gårdarna Stennäs och Jiltjaur, utom en, färdvägen, som är rester av den postväg 
(LMM 24-sor-ös1/1916) som anlades 1912 i samband med att en poststation upprättades i 
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Blattnicksele. Från Blattnicksele skulle gångpost utgå till bl a Jiltjaur och Juktån. Postvägen gick 
genom området från Stennäs via Abborsjön till Juktån (Nyström, 1972, s 214) men endast en 
kortare sträcka kunde återfinnas i terrängen. Troligen går den gamla stigen delvis i den väg som i 
dag skyltats Postvägen. 

Fyndplatsen har en äldre datering och kan indikera att det i anslutning till vattnet finns ytterligare 
lämningar efter stenåldersboplatser, vilket det gör utefter Juktån på andra ställen.  

 
Figur 2. Samtliga nyfunna lämningar inom utredningsområdet. 

Tolkning 
Stora delar av utredningsområdet är svårframkomligt på grund av blockrika marker och områden 
med sankmark. Erfarenhetsmässigt är dessa marker inte så attraktiva för olika mänskliga 
verksamheter. Vilket också avspeglar sig i antalet nypåträffade lämningar.  

De flesta lämningar som trotts detta har återfunnits inom utredningsområdet är starkt kopplade 
till utmarksbruket för gårdarna/byarna Stennäs och Jiltjaur. Ingen av dessa lämningar ger något 
ålderdomligt intryck eller går att härleda till äldre kartor än avvittringskartan från 1916 även om 
gårdarna finns dokumenterade från tiden före 1850. Resultatet blir då att inga lämningar har 
bedömts som fornlämningar utan allt är övriga kulturhistoriska lämningar. 

Även den postväg som finns i området bedöms som en övrig kulturhistorisk lämning då den 
tillkommit i början av 1900-talet.  

Utmarksbruket var viktigt i Norrlands inland i samband med att områdena blev intressanta för 
jordbruk under 1700-1900-talen. Utan möjligheter att använda sig av myrar för torv, slåtter och 
odling var det svårt att få ihop tillräckligt med foder och annat till djuren. Lämningarna efter detta 
bruk är av stort intresse för tolkning av hur områdena använts även om de inte är bedömda som 
fornlämningar.  
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Utredningen gav inga lämningar efter rennäringen i området. Det innebär inte att det inte 
bedrivits renskötsel i dessa områden men ser man till hur det är enklast att röra sig i terrängen så 
är det i anslutning till Juktån och andra vattendrag och vattenleder som det varit lättast att ta sig 
fram. Detta gäller även för renen och renskötarna. Lämningarna efter samisk verksamhet ligger 
troligen utefter dessa områden och inte inom det område som utretts. Till saken hör också att 
samiska lämningar är svåra att se i naturen då det inte rör sig om stora konstruktioner eller ingrepp 
i naturen. 

Fyndplatsen för ett avslag av kvarts, kan som tidigare nämnts indikerar att det finns en boplats i 
anslutning till fyndet. Att fyndplatsen ligger på strandplanet och att det går en befintlig väg bara 
20 m öster om platsen gör att sannolikheten för att den platsen kommer påverkas av de eventuella 
byggnationerna för vindkraftsparken är små. 

 

Vidare åtgärder 
Utifrån utredningens resultat och hur området ser ut rent terrängmässigt anser Jamtli inte att det 
behövs ytterligare åtgärder av arkeologisk art inför byggandet av vindkraftsparken. 

Den plats där det eventuellt skulle vara aktuellt men ytterligare åtgärder är fyndplatsen 
(L2021:5207) men där bedömer Jamtli att sannolikheten för att den platsen kommer att påverkas 
av byggnationerna är liten på grund av dess placeringen i landskapet (se ovan). 

Det slutgiltiga beslutet angående detta tas av Länsstyrelsen i Västerbotten i samband med 
tillståndsprövningen.  
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Administrativa uppgifter 

  
Jamtlis diarienummer: 131-2020-F5CC 

Undersökningstid: 2021-07-14 – 2021-07-23 

Personal: Anna Engman, Karl-Johan Olofsson och Eva Klotz 

Undersökt yta/volym: 45 km2  

Läge och koordinater: Sorsele kommun, N 7271115, E 586768 
(centrumpunkt) 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM  

Dokumentationsmaterial: Endast digitalt dokumentationsmaterial finns och 
det förvaras på Jamtli. 
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