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Förord
Det har gått närmare 40 år sedan regeringen 1970 beslöt att inte bygga
ut Vindelälven för vattenkraft. Beslutet föregicks av en intensiv debatt
med starka opinionsyttringar, både för och emot en utbyggnad.
Planeringen för utvecklingen av Vindelälvsdalen för turism och rekreation tog sedan fart. 1975 utpekades Vindelälven som ett av landets
25 s.k. primära rekreationsområden, och 1976 anvisade svenska staten
100 milj kr, det s.k. Vindelälvspaketet, till olika åtgärder i Vindelälvsdalen.
Berörda kommuner och länsstyrelsen utarbetade i början av 1980-talet
ett ambitiöst utvecklingsprogram för Vindelälven som primärt rekreationsområde. Man bildade också ett samarbetsforum, Vindelälvskommittén, som samordnade insatser inom turismutveckling, det framgångsrika Vindelälvsloppet, Sveriges största löparstafett under 20 år
(1984-2003) och Vindelälvsdraget, världens längsta draghundsstafett
(1988-). Parallellt pågick också ett arbete för utveckling av fritidsfisket
inom ”Fiskeprojekt Vindelälven-Laisälven” 1981-1992.

Vindelälven har natur- och kulturvärden av världsklass, men det
behövs en ny vision som lyfter nationalälven både nationellt och
internationellt och som kan samla regionen från fjäll till kust till gemensamma kraftfulla insatser. Det var ansatsen när ViEF i november
2005 första gången lyfte förslaget om Vindelälven som ett framtida
världsarv.
Vindelälven på UNESCOs världsarvslista är den vision som skulle
kunna skapa ett gemensamt engagemang hos länet, kommunerna och
älvdalen. Vindelälven som världsarv skulle säkerställa ett bevarande
av viktiga natur- och kulturvärden i Vindelälvsdalen, öka våra möjligheter att exponera och marknadsföra Vindelälven, inte minst internationellt, driva på investeringar i infrastruktur, service och information
och utveckla besöksnäringen i regionen.

Vindelälvskommittén ombildades 1992 till Vindelälvskommunerna
ekonomisk förening (ViEF) och 1996-2000 genomförde ViEF utvecklingsprojektet ”Framtid Vindelälven” med stöd av EUs strukturfondsmedel inom dåvarande Mål 6 och 5b. Projektet omfattade en mångfald
av insatser inom turism, arrangemang, fiske och kultur.

Föreliggande idéstudie är det första underlaget för en bedömning av
Vindelälvens potential som världsarv. Studien visar på att Vindelälven
har natur- och kulturvärden som har bäring på världsarvskriterierna,
men det krävs fördjupade studier och samråd för att närmare belysa
och säkerställa denna preliminära bedömning. Om det skulle visa sig
att Vindelälven inte kvalificerar sig som världsarv utgör idéstudien
under alla förhållanden ett värdefullt underlag för en fortsatt dialog om
och initiativ till andra handlingsalternativ för Vindelälvsdalens utveckling.

En viktig insats för utvecklingen av fritidsfisket har varit EU-projektet
”Miljöåterställning Vindelälven/Piteälven” (2002-2007), med återställningen av älven och dess biflöden efter flottningsepoken. EU-projektet
”Vindelälvens Naturbeten” (2000-2006), som också haft stöd genom
Världsnaturfonden, har ökat Vindelälvsdalens attraktionskraft genom
restaurering av gamla naturbetes- och kulturmarker.

ViEF vill framföra ett tack till berörda kommuner Sorsele, Lycksele,
Vindeln, Vännäs och Umeå för ekonomiskt och personellt resursstöd
under idéstudiearbetet. Tack också till Länsstyrelsen i Västerbottens
län för ekonomiskt stöd och till ÅF Infrastruktur AB med Stellan
Lundberg och Eva Andersson, som har genomfört idéstudien på uppdrag av ViEF.

Alla planeringsåtgärder och insatser som gjorts i Vindelälvsdalen inom
natur-, kultur- och miljöområdet, infrastruktur, turism och arrangemang har varit positiva men är, med facit i hand, otillräckliga för att
säkerställa en långsiktigt positiv och hållbar utveckling.

Sorsele i december 2008
Leopold Sjöström
www.vindelalven.se
I Sverige finns det 14 världsarv. Norrbottens län har 3 världsarv, Laponia, Struves
meridianbåge och Gammelstads kyrkstad. I Västernorrlands län utsågs Höga Kusten
till världsarv år 2000, men i Västerbottens län finns ännu inget världsarv
UNESCO World Heritage: http://whc.unesco.org
Världsarv i Sverige: http://www.worldheritagesweden.se/
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Sammanfattning
Bakgrund och syfte

Nationalälv

Lappmarkens historia och kulturmiljöer

Vindelälven som världsarv är en vision i ett gemensamt engagemang
hos Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner för att
lyfta fram Vindelälvdalens natur- och kulturmiljövärden.

Vindelälvens naturmiljövärden och övriga värden innebar att svenska
staten 1970 tog beslut att älven inte skulle exploateras för vattenkraft,
utan i stället bevaras och senare utpekas som en nationalälv. Detta
innebar i praktiken att staten avstod från vattenkraftvinster i storleksordningen 1-1,5 miljarder kronor per år i dagens penningvärde och
med dagens energipriser. Detta motsvarar kapitaliserat ett värde under
en kalkylperiod på åtminstone 20-30 miljarder kronor.

Området kring Vindelälven har varit befolkat av små grupper av jägaroch samlarfolk sedan den senaste istidens avsmältning för ca 9000 år
sedan. Samernas kultur blev allt tydligare under järnåldern när många
samer övergick till tamrenskötsel. Vindelälvsdalen och dess närområde är ett av de sista områdena i världen där en ursprungsbefolkning
fortfarande baserar sin näring på säsongsbaserad renskötsel och leder
sina hjordar mellan fjäll och kust.

Geologiska värden och naturvärden

Vindelälvens geologiska formationer med forsar och selens näringsrika sedimentavlagringar skapade goda förutsättningar för jordbruk.
Det var många samer som t ex vid förlust av sina renar eller på äldre
dar blev fast bosatta. Älven gav bra transportförutsättningar och fisk.
Dess raningar, sjöstränder och myrar bjöd på odlings- och slåttermark
till kreaturens vinterföda.

Syftet med idéstudien är att klargöra och lyfta fram Vindelälvens
tillgångar som stämmer överens med de kriterier som måste uppfyllas
som världsarv. Utöver detta görs en övergripande analys av hur Vindelälven kan komma att utvecklas genom stärkt fokus på världsarvet.

Världsarv
Sverige har idag 14 av världens drygt 800 världsarv. Ett världsarv är
ett kulturminne och/eller ett naturminne. Världsarvet kan vara en plats,
ort, miljö och/eller ett objekt som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans betydelse. Det är FN-organisationen UNESCOs
världsarvskommitté som, efter rådgivning av experter, utser objekt,
som respektive land har nominerat till världsarv. För att bli utsett till
världsarv måste objektet och/eller platsen uppnå ett eller flera av totalt
10 kriterier (se fullständig kriterielista på sidan 7).
Kriterier som stämmer in på Vindelälven:
• bär på ett unikt eller ojämförligt vittnesbörd om en tradition eller nu
levande civilisation.
• är ett enastående exempel på mänsklig bosättning eller användning
av land/vatten.
• är helt eller delvis associerad med händelser eller levande traditioner,
med idéer eller trosuppfattningar av betydelse för hela världen.
• innehåller fantastiska naturfenomen i ojämförligt vackra naturområden med estetiskt värde.
• är enastående exempel som representerar viktiga steg i jordens historia.
• är enastående exempel som representerar betydelsefulla pågående
ekologiska och biologiska processer inom evolutionen och utvecklingen av ekosystem.
• innehåller det allra viktigaste och mest betydelsefulla habitatet för
på-platsen-bevarandet av biologisk mångfald.
Genom att underteckna konventionen med UNESCO förbinder sig nationen att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv inom det egna
landet. Världsarven kan förvaltas av ett s k förvaltningsråd där länsstyrelsen, kommuner, markägare m fl intressenter kan ingå. Det finns
ingen speciell lagstiftning som gäller för världsarv. Ett av UNESCOs
krav är att lokalbefolkningen är med i planeringsprocessen.



Berggrunden tillhör den Eurasiska plattans nordvästra del och är 1,82,2 miljarder år gammal. Den övre delen av Vindelälvens dalgång
korsas av den s k Guldlinjen, som är en av Europas mest intressanta
guldmineraliseringar.
Vindelälvsdalens berggrund är påverkad av flera glaciationer, som bl a
skapat drumliner, rullstensåsar, dödisgropar och vår vanligaste jordart
morän. Exempel på unika isälvsformationer är Blattnikmorän, speciella moränformer kring Sorsele, och Sundkammen, en mäktig åsrygg
vid Åmträsket.
Vindelälvens källområde ligger nära den norska gränsen. Hela älvsträckan är närmare 500 km lång och består till största delen av skarpa
krökar, fall, forssträckor och sel från källorna till sammanflödet med
Umeälven vid Vännäsby. Vindelälven är världsunik när det gäller det
höga antalet forsar, och det är mycket ovanligt med fritt strömmande
vatten på detta sätt. Älvens mest forsrika sträcka finns mellan Råstrand
och Vindelgransele, där älven faller 40 meter på två mil.
P g a den stora växlingen i vattenstånd över året har det skapats en älvnatur som är unik och mångformig. På älvstränderna växer vegetationen i tydliga zoner med olika arter på olika avstånd från älven. Detta
har såvitt man vet ingen motsvarighet i världen.
I Vindelälven finns bl a harr, öring och lax och i dess biflöden finns
flodpärlmusslan. Längs älven lever en särpräglad blandning av nordliga och sydliga djurarter som fjällräv, björn och järv. Det mosaikliknande landskapet med öppna jordbruksmarker och skogar gynnar djurarter som annars inte förekommer i ett slutet borealt skogslandskap.
Älven är även en viktig fågelflyttled och rastområde för bla änder,
vadare, hönsfåglar och rovfåglar.
Vindelälven och dess naturvärden är skyddade av olika skyddsformer.
Längs med och i nära anslutning till Vindelälven finns ett antal Natura 2000 områden, där Europas allra värdefullaste naturvärden ingår.
Andra skyddsformer är naturreservat, strandskydd och riksintresse för
naturvård.

Dalen där Vindelälven rinner samman med Umeälven har varit jordbruksbygd sedan medeltiden och under århundradena har den svenska
staten uppmuntrat vidare kolonisation av Sveriges inland.
Samernas varsamma aktiviteter i Vindelälvsdalen har gjort små avtryck på landskapet. Nybyggarna har påverkat landskapet mer. Spår
efter odlingsmark, skogsbruk, flottning, kvarn- och sågverksamhet,
kolning och tjärbränning finns längs hela Vindelälven och dess närområde. Det har pågått ett unikt miljöåterställningsprojekt i Vindelälven
och Piteälven, samfinansierat av kommunerna, länsstyrelsen och EU,
som haft till syfte att återställa miljön i älvarna till vad den var före
flottningsepoken. De flottningskonstruktioner som bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla har lämnats orörda.
För att bevara kulturhistoriska lämningar och platser till kommande
generationer finns olika skydd. Fasta fornlämningar, som t ex lämningar efter renskötsel och boplaster, skyddas enligt Kulturminneslagen
mot förändringar och sabotage. Hela Vindelälven har status som Riksintresse för kulturmiljövård, vilket innebär att bebyggelseområden,
byggnader och kyrkor ska skyddas och bevaras mot hårdhänt exploatering enligt Miljöbalken. För att förhindra att det historiska natur- och
kulturlandskapet växer igen har projektet Vindelälvens Naturbeten
pågått, samfinansierat av bl a länsstyrelsen i Västerbotten, Världsnaturfonden och EU. I projektet ingick bl a att skapa engagemang hos
kvarvarande bönder att behålla öppna landskap genom bete.
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Samerna – en ursprungsbefolkning
Samerna räknas till ett av världens ursprungsfolk. Sápmi är det stora
landområde som breder ut sig över de norra delarna av Sverige, Norge,
Finland och Ryssland. I Sverige bor ca 20 000 samer av de ca 80 000
i hela Sápmi. Till de traditionella näringarna hör renskötsel, jakt, fiske
och slöjd. Den samiska kulturen innefattar allt från musik och litteratur
till slöjd och mat. Jojken anses vara den äldsta musikformen i Europa.
Vindelälvsdalen och dess omgivande marker används av fem samebyar, Svaipa, Gran, Ran, Malå och Umbyn samebyar. Tallhedarna i älvdalen är viktiga vinterbeten för samernas renar, eftersom snön ofta är
lösare nere i dalarna. Älven är också ett riktmärke för renskötare och
renar att navigera efter. Ca 10 % av samerna sysslar med rennäring.

Regionens funktion
Befolkningsutvecklingen har varit negativ i norra Sveriges inland de
senaste 40 åren, vilket till stora delar beror på skogsbrukets och övriga
basnäringars rationaliseringar. Skonandet av Vindelälvens miljöer,
genom att avstå vattenkraftens ekonomiska utbyte, har inte följts upp
av tillräckligt stora åtgärder för att bygga upp en livskraftig besöksnäring, som tar tillvara älvlandskapets miljövärden. Mindre orter och
byar längs Vindelälven och i övriga inlandet har haft särskilt kraftig
minskning av befolkningen. De största pendlingsströmmarna i Västerbotten sker till/från Umeå och ungdomar, särskilt yngre kvinnor, flyttar
i betydande omfattning till kusten. Kvinnornas arbetsplatser finns
främst i kommunernas huvudorter medan männens är mer utspridda
över kommunerna.
Kompetensförsörjningen med högre utbildade har stora geografiska
obalanser. I Västerbotten är det endast Umeå kommun som ligger över
rikssnittet i andelen högutbildade kvinnor och män beroende på den
goda tillgängligheten till Umeå. Vännäs och Lycksele ligger under
rikssnittet, men högre jämfört med flera av grannkommunerna.
Den stora variationen av natur- och kulturmiljövärden innebär att Vindelälvsdalen har stora potentialer för attraktiv turism och rekreation.
Längs hela älven finns boende, matställen, museer och sevärdheter i
olika former. Älven ger möjlighet till boende- och fritidsaktiviteter
sommartid i form av fiske, forsränning, hästridning och vandring i
vildmarken. På vintern finns olika snöaktiviteter som utförsåkning,
längdskidåkning, hundspannsturer och skoterkörning.
Vindelälven och dess närområde lockar i viss grad jägare och fiskare
från hela världen. Populära bytesdjur är älg, ripa och orre. Älven är
känd för bra fiske av harr, lax och öring. Jakt- och fiskearrangörer
ordnar guidade jakt- och fisketurer längs älven och övernattningsmöjligheter finns ofta i nära anslutning.

De viktigaste vägarna i regionen är Vindelälvsvägen (363), Blå vägen
(E12) och Silvervägen (95) som går parallellt med älvarna, samt E4
och E45 i nordsydlig riktning. Väg 363 slutar i Ammarnäs.
Stambanan genom övre Norrland går från Luleå, via Hällnäs och
Vännäs, ner till södra Sverige. Från Vännäs ansluter en järnväg till
Umeå. Från Hällnäs går Tvärbanan via Lycksele med slutstation i
Storuman, där den anluter till Inlandsbanan, som sträcker sig från
Gällivare till Kristiehamn. Botniabanan kommer i framtiden att effektivt knyta samman södra Sverige och Vindelälvsdalen via Umeå.
Umeå flygplats är norra Sveriges näst största flygplats. Utrikestrafiken
på Umeå flygplats är till största del utcharter. De mindre flygplatserna,
Arvidsjaur och Hemavan, har främst incharter. Andra flygplatser i
anslutning till Vindelälvdalen ligger vid Lycksele och Storuman.

Slutsatser och vision för framtiden
Beslutet, som den svenska staten tog, att inte bygga ut Vindelälven var
för att bevara Vindelälvens unika forskaraktär och därtill knutna naturoch kulturmiljövärden. Det innebär att staten värderade Vindelälvens
värden till minst 20-30 miljarder kronor. Det visar också att Vindelälven är en mycket stor värderesurs att bevara och utveckla, och den har
enligt vår bedömning potential som världsarv. Natur- och kulturvärdena kan nyttjas och utvecklas med världsarvsstatus för såväl turistiska
som vetenskapliga ändamål. Härigenom vidmakthålls även viktiga
natur- och kulturmiljöer för ortsbefolkningen.
Förutsättningarna för det småskaliga näringslivet och samhällservice
kan förstärkas genom tillvaratagandet av värdsarvets många kvaliteter
och i sin tur ge incitament till ökat befolkningsunderlag.
Informationsutbyte och delaktighet från lokalbefolkning, samebyar,
myndigheter och akademi är viktiga komponenter för att identifiera
utvecklande bevarandeformer för positiv utveckling av Vindelälvdalen
med omgivningar. Därför behöver en stategi utvecklas där universitet
och forsningsinstitut tillsammans med lokala och regionala aktörer
samverkar för en långsiktig och hållbar vidareutveckling av potentialerna.
Befolkningen och näringslivet i Vindelälvdalen fick, genom statens
beslut att inte bygga ut Vindelälven för vattenkraft, avstå från en
betydande ekonomiska utveckling i älvdalen. Det är därför befogat
att staten, regionen och kommunerna gemensamt avsätter resurser
för att förvalta och utveckla älvdalens värden.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

1.3 Världsarvet

En ny vision behövs som kan lyfta Vindelälvens natur- och kulturvärden både nationellt och internationellt och som kan skapa ett
gemensamt engagemang att utveckla regionen från fjäll till kust.
Vindelälven som världsarv är den vision som kan skapa ett brett
engagemang.

Syftet med denna idéstudie är att:

Ett världsarv är ett kulturminne och/eller ett naturminne. Världsarvet
kan vara en plats, ort, miljö och/eller ett objekt som på ett unikt sätt
berättar om jordens och människans betydelse.

Vindelälven är unik i flera avseenden:

• göra en övergripande analys av hur Vindelälven kan komma att utvecklas av en världsarvsutnämning.

• med sitt oreglerade vattenflöde i bebyggd kulturmiljö.

• klarlägga hur Vindelälvens tillgångar överrensstämmer med de kriterier som ska uppfyllas för att bli världsarv.
• lyfta fram Vindelälvens potentialer till att bli ett världsarv.

• som livsnerv genom tiderna för nomadfolket, samerna och inflyttningsstråk för nybyggare och efterhand ett rikt kulturmiljölandskap.

Världsarv med liknade inslag i Sverige är Laponia i Lappland, med
samiskt kulturlandskap och värdefullt naturlandskap, och Höga Kusten, med en landhöjning som format landskapet och människornas
livsvillkor. Övriga liknande världsarv är Plitvice Lakes Nationalpark,
med rinnande vatten som skapat en rad vackra sjöar, och Loiredalen i
Frankrike, som är en floddal kantad av historiska herrgårdar och slott.

• med lämningar från stenåldern till nutid.
• med en mångformig, artrik och zonerad vegetation med närmare 400
kända kärlväxtarter längs älven tack vare bland annat det oreglerade
vattenflödet.
• med ett rikt djurliv som frekventerad flyttfågelled och många häckande fågelarter samt förekomst av många både land- och vattenlevande
rödlistade och bevarandevärda arter som fjällräv, järv, jaktfalk, lax och
flodpärlmussla.
• med den storslagna naturen kring älven, skapad av geologiska omdaningar, som gör det möjligt att framgångsrikt utveckla upplevelse- och
ekoturismen.
• geologiska förutsättningar i delar av dalgången med såväl guldfyndigheter som högklassigt bergmaterial.
Vindelälven rinner genom fem kommuner, Sorsele, Lycksele, Vindeln,
Vännäs och Umeå med början i Vindelfjällen och avslutning med
sammanflödet med Umeälven, 30 km från havet. I slutet av 1960talet fanns det långt framskridna planer på att exploatera älven för
vattenkraft. Opinionen mot detta var stark, såväl lokalt, regionalt
och nationellt, och 1970 bestämde regeringen att älven skulle vara
oreglerad. Striden om Vindelälven blev symbol för ett ökat miljöengagemang, och det var i detta sammanhang som nationalskalden
Evert Taube inspirerades till att skriva visan ”Änglamark”.
Miljöbalken skyddar Vindelälven och dess avrinningsområde mot exploatering och överledning av vatten till andra vattendrag. 1993 utsågs
Vindelälven, tillsammans med Torneälven, Kalixälven och Piteälven,
till nationalälv.



Idag är 14 platser och/eller objekt i Sverige upptagna på världsarvslistan och i världen finns drygt 800 världsarv. Inget världsarv motsvarar
Vindelälvens kombination med geologiska formationer, natur- och
kulturmiljöer och 9000-åriga historia med samisk kultur och renskötsel.

Figur 1:1 Vindelälven flyter genom de fem kommunerna Sorsele,
Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå.
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2. Världsarv
2.1 Världsarvsprocessen

2.2 Världsarvets kriterier

2.3 Världsarvets effekter

FN-organisationen UNESCO upprätthåller en lista över världsarv och
respektive land nomierar de objekt, som man vill ska upptas på listan.

För att bli utsett till världsarv måste objektet och/eller platsen uppnå
ett eller flera av de totalt 10 kriterierna:

En världsarvskommitté, bestående av 21 ledamöter från FN:s medlemsländer, beslutar efter rådgivning av experter om objektet uppfyller UNESCO-konventionens kriterier och krav. Genom att underteckna konventionen förbinder sig nationen att vårda och bevara
viktiga kultur- och naturarv inom det egna landet.

• vara ett mänskligt mästerverk.

Världsarvet bidrar till att skapa internationell och nationell uppmärksamhet på kultur och/eller miljövärden som ett FN-medlemsland vill
lyfta fram. På så sätt gynnas både värdlandet och den plats/de platser som världsarvet ligger på. Turister reser gärna till en plats som
är världsarv, eftersom ett världsarv får mycket publicitet och ger
upplevelser utöver det vanliga. Med medvetna satsningar på turism
kopplade till Världsarvet, skapas förutsättningar för fler företag och
arbetstillfällen, positiv befolkningsutveckling, utvecklad service och
ett utvidgat kontaktnät för regionen nationellt och internationellt.
Satsningar på ekoturism kan förhindra slitage på resmålets natur- och
kulturvärden.

Förvaltningen av världsarven sker i enlighet med den lagstiftning som
gäller för annan fysisk miljö, främst Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturminneslagen. Det finns ingen speciell lagstiftning för
världsarven. De flesta världsarven har ett s k förvaltningsråd som samordnar och planerar arbetet. Länsstyrelse, kommun, markägare m fl
intressenter kan ingå.

• visa på viktiga förändringar inom arkitektur, stadsplanering, teknologi, monumental konst eller landskapsdesign.
• bära på ett unikt eller ojämförligt vittnesbörd om en tradition eller
civilisation (levande eller utdöd).
• vara en enastående representant för ett eller flera viktiga steg i människans utveckling.
• vara ett enastående exempel på mänsklig bosättning eller användning
av land/vatten.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har uppdrag från regeringen att hantera frågan om världsarv. Deras roller är bl a att följa
utvecklingen i världsarvsområdena och vid behov i första hand stödja
länsstyrelserna. Dessa myndigheter ansvarar också för att nominera till
UNESCOs Världsarvslista bland lämpliga kultur- och naturmiljöer.

• vara helt eller delvis associerad med händelser eller levande traditioner, med idéer eller trosuppfattningar, eller med enastående konstnärliga eller litterära verk av betydelse för hela världen.

Världsarven i Sverige har olika ägare och förvaltare, både statliga och
privata. Svenska Världsarvsgruppen är en sammanslutning av alla de
svenska världsarven som syftar till att utbyta erfarenheter kring hur
man skyddar och utvecklar världsarven.

• vara enastående exempel som representerar viktiga steg i jordens
historia.

UNESCO förutsätter att invånarna är med i planeringsprocessen och
detta ska kunna bevisas genom t ex remissförfarandet. Det är även viktigt att hela tiden ha kontakt och samråd med berörda parter i området,
eftersom det är många som både berörs känslomässigt och näringsmässigt av beslut som tas. Det kan finnas farhågor för att förlora rättigheter
för mark som idag inte är skyddade på något sätt. Med lokal förvaltning torde följa såväl ökad förståelse, engagemang och kunnande som
nya utvecklingsmöjligheter.

• innehålla fantastiska naturfenomen i ojämförligt vackra naturområden och estetiskt värde.

• vara enastående exempel som representerar betydelsefulla pågående
ekologiska och biologiska processer inom evolutionen och utvecklingen av ekosystem.

Förvaltning av världsarvsobjekt innebär en aktiv natur- och kulturvård,
vilket gör att natur- och kulturmiljövärden, som hotade arter och platser, kulturmiljöer i glesbygd och samisk tradition, kan bevaras bättre
för kommande generationer.
När det gäller restriktioner i samband med världsarvsutnämnande har
involverade personer kring t ex världsarvet Laponia upplevt de gällande natur- och kulturmiljöskydden som hjälpmedel. Skydden har inneburit att inga nya restriktioner tillkommit i området, eftersom de redan
fanns. Vindelälvsdalens olika natur- och kulturskydd, som t ex Natura
2000 områden och områden med riksintresse för kulturmiljö kan skapa
gynnsamma förutsättningar för acceptans hos ortsbefolkningen, samt
bidra med värdefulla underlag till en förvaltningsplan. Arbetet bör
också underlättas av att dalen är glesbefolkad och att ortsbefolkningen
blir delaktiga i hela världsarvsprocessen.

• innehålla det allra viktigaste och mest betydelsefulla habitatet för påplatsen-bevarandet av biologisk mångfald.
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3. Vindelälven-ett världsarv?
3.1 Världsarvskriterierna
Vindelälvsdalen är ett samiskt kulturlandskap med spår av mänsklig
aktivitet alltsedan istiden. Sedan urminnes tider har samerna levt i
dessa trakter, först som jägare och fiskare, senare som renskötare och
även nybyggare. Från Vindelälvens utlopp i Bottenviken och upp till
dess källor kan man med hjälp av kulturhistoriska lämningar även följa
i fotspåren av den kolonisation som uppmuntrades av den svenska staten och kyrkan redan på 1500-talet. Denna kolonisation avspeglar sig
fortfarande i ett öppet kulturlandskap längs många sträckor av älven.
Vindelälvsdalen är också ett värdefullt naturlandskap som sträcker sig
från Bottenviken i öst till fjällkedjan i väst. Landskapet har en stor variation med kustlandskap, åkermark, skog och fjäll. Till det kan läggas
ett rikt djur- och växtliv med flera hotade arter.
Världsarvskriterier som stämmer in på Vindelälven är att den:
• bär på ett unikt eller ojämförligt vittnesbörd om en tradition eller nu
levande civilisation.
Samerna är ett ursprungsfolk som levat och bedrivit renskötsel
i Vindelälvsdalen i 9000 år.
• är ett enastående exempel på mänsklig bosättning eller användning
av land/vatten.
Längs älven finns många spår efter mänsklig aktivitet, både
av samerna och nybyggarna som började kolonisera området
redan på 1500-talet.
• är helt eller delvis associerad med händelser eller levande traditioner,
med idéer eller trosuppfattningar av betydelse för hela världen.
Sápmi är samernas stora historiska landområde som breder 		
ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, Ryssland,
Finland, Norge och Sverige, och deras traditioner och kultur
har därmed en stor utbredning över världen.
• innehåller fantastiska naturfenomen i ojämförligt vackra naturområden med estetiskt värde.
Vindelälven är världsunik när det gäller det höga antalet forsar
och det är mycket ovanligt med fritt strömmande vatten 		
på detta sätt. Älvens mest forsrika sträcka finns mellan 		
Råstrand och Vindelgransele, där älven faller 40 meter på två
mil.



• är enastående exempel som representerar viktiga steg i jordens historia.
Geologiska bildningar i Sorseletrakten har varit förutsättningar
vad gäller såväl guldfyndigheter som högklassigt bergmaterial.
• är enastående exempel som representerar betydelsefulla pågående
ekologiska och biologiska processer inom evolutionen och utvecklingen av ekosystem.
Vindelälvens oreglerade flöde har skapat strandzoner med olika
växtarter och detta, tillsammans med det stora antalet forsarna,
har så vitt man vet ingen motsvarighet i världen.
• innehåller det allra viktigaste och mest betydelsefulla habitatet för
på-platsen-bevarandet av biologisk mångfald.
Inom Vindelälvens vattensystem förekommer en rad rödlistade
och bevarandevärda arter som storskallelöja, flodpärlmussla,
lax, utter, den s.k. Ammarnäsöringen samt landlevande arter
som fjällräv, järv och jaktfalk.
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3.2 Geologiska värden
Berggrund
Berggrunden utgörs av fjällkedjans kambrosilurbergarter ungefär ned
till Storvindeln och sedan dominerar gammal bergrund, prekambriskt
berg, 1,8-2,2 miljarder år gammalt. Berggrunden tillhör den Eurasiska
plattans nordvästra del. Nedanför fjällranden och i stort sett längs hela
sträckan ned till kustregionen dominerar olika variationer av granit,
medan gnejs blir vanligare närmast sammanflödet med Umeälven.
I viss mån tangerar utlöpare av Skelleftefältets vulkaniska bergarter
tillrinningsområdets mellersta del.
Precis som i övriga Norden är berggrunden längs Vindelälven påverkad av ett flertal glaciationer. Glaciala berggrundsformer, som tråg och
plockade bergformationer, drumlinoida storformer m m kan påträffas
längs hela dalgången. Längst upp domineras landskapet av storskaliga
glaciala former som U-dalar och laterala erosionsbranter, plockade
branter, med åtföljande ackumulationsformer, talus.
Älvens lopp är, liksom i stort sett alla vattensystem i glacialt påverkade områden, starkt påverkat av den ursprungliga storskaliga tektoniken i berggrunden. Spricksystemen är utbildade längs de huvudlinjer
som följer av de plattektoniska rörelserna. Dessa system finns överallt
på jorden, men eftersom det globlat sett är vanligast att den kristallina
underliggande berggrunden, d v s urberget, täcks av mer eller mindre
mäktiga sedimentära bergarter och/eller sediment, går dessa linjer
oftast inte att upptäcka.
Den övre delen av Vindelälvens dalgång korsas av den s k Guldlinjen
som är en av Europas mest intressanta guldmineraliseringar. Guldlinjen omfattar en rad guldfyndigheter från nordvästra Västerbotten
genom kommunerna Sorsele, Storuman, Lycksele och vidare mot Bottenhavet i sydost.

Älvens karaktär och forsar
Vindelälven består till största delen av fall, forssträckor och sel från
källorna till sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Vindelälven börjar nära den norska gränsen och hela älvsträckan är närmare
500 km med en nivåskillnad från källorna på närmare 900 m. Älven
har ett mycket oregelbundet lopp med skarpa krökar och småforsar.
Detta beror på att moränformerna i området tvingat älven att anpassa
sitt lopp efter var moränen avlagrats. Jämfört med andra älvar har
Vindelälven en liten areal sjöar vilket betyder korta och snabba toppar
i vattenföringen. Den största sjön är Storvindeln ovanför Sorsele.

Figur 3.2 Geologiska värden och naturvärden.
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Vindelälvens geologiska formationer har bildat forsar och sel med
näringsrika sedimentavlagringar som skapat goda förutsättningar för
människors etablering. Här finns låglänta strandslåttermarker och långsträckta avor, t ex Råstrandsavan.
Vindelälven är unik vad avser det stora antalet forsar. Närmare
100 namngivna forsar längs älven länkar samman selen, vilket är
ovanligt mycket för en älv. Fritt strömmande vatten på detta sätt är
sällsynt i världen. Det faktum att älven inte byggts ut för vattenkraft
innebär att den svenska staten värdesatt forsarna till ca 20-30 miljarder kronor.
Forsarna mellan Råstrand och Vindelgransele
Älvens mest forsrika sträcka faller 40 meter på två mil i en rad långsträckta forsar som Kvarnforsen, Ståseleforsen, Bökarforsen och
Bansarforsen. På den här sträckan har älven för tusentals år sedan haft
ett sydvästligare lopp. Det börjar i den nästan milslånga Råstrandsavan
och kan spåras vidare i form av några sellika sjöar. Vid Hällbergsträsket har älven störtat ner i en djup klyfta i ett nu dött fall.
Vormforsen

Isälvsformationer
Då inlandsisen smälte bort för 8 000-10 000 år sedan blottades ett
arktiskt ökenlandskap av sand, grus och sten. Tyngden från den kilometertjocka landisen hade pressat ner landmassan i havet, och Vindelntrakten var ett kuperat skärgårdslandskap med djupt inskurna
havsvikar och talrika öar och skär. Då trycket från isen lättade höjde
sig kontinenten ur havet och nivån för Högsta kustlinjen (HK) är idag
belägen ca 240 m över havet.
Vindelälven följer i stort sett de preglacialt utformade älvfårorna. Från
Åmträsket och ned till Rödåsel är delar av den gamla (pleistocena)
älvfåran utfylld av mäktiga isälvssediment, som den nuvarande (holocena) älven inte kunnat bryta igenom. Istället har älven sökt sig en
ny strömfåra från Åmsele ned till Hällnäs samt från Rödåsel ned till
sammanflödet med Umeälven. Under isavsmältningen har också andra
mer eller mindre långvariga överledningar skett från angränsande tillrinningsområden. Den tydligaste, och kanske vackraste, överledningen
sträcker sig från Tegsnäset i Umeälven till Hemselet nedströms Vindeln. Den nedre delen av denna överledning utgörs idag av Kulbäckens nedre del och mynning i Vindelälven.

Vormforsen ligger strax nedströms Vormsele. Här rinner älven över
klippor av grovkornig revsundsgranit. Stränderna är storblockiga,
och på älvens ostsida växer urskogsartad tallskog, som sträcker sig
uppför dalsidan. Här finns även månghundraårig skog.

Själva dalgången med älvfåran är utfylld av glacifluviala avlagringar
(isälvssediment), huvudsakligen deltasediment som älven skurit sig
ned allteftersom landhöjningen fortskridit. Uppströms högsta kustlinjen förekommer sjösediment och issjösediment. Älvens lopp är ganska
flackt från Storvindeln ned till Strycksele-Åmsele.

Mårdseleforsen

Morän

Mårdseleforsen är starkt förgrenad och innehåller ett 40-tal öar.
Hängbroar löper över forsen via dessa öar. Skogen på holmarna i
forsen och utmed stränderna, liksom i berget på andra sidan älven,
är urskogsartad. Strandsnåren är örtrika, och i början av juli blommar
här kanelrosen. Forsen har genom århundraden förflyttat sig i sidled,
och på den södra sidan älven finns enstaka jättegrytor och stora hällar, mjukt formade av vattenslipning.

När isen smälte avsattes stora mängder jord, grus och sten som kom att
bilda vår vanligaste jordart, morän. Smältvattnet, som forsade fram ur
den bortsmältande isen, samlades till väldiga isälvar som transporterade enorma mängder sand, grus, sten och block mot havet. Vid älvmynningen sjönk allt material till botten och kom att bygga upp mäktiga
isälvsdeltan.

Vindelforsarna
Vid Vindeln bildar älven sina största forsar. De är skyddade i ett
137 ha stort naturreservat. På ostsidan av forsarna finns vackra nipor
och i forsarna finns ett 30-tal lämningar efter flottningen i form av
stenkistor och ledarmar. Degerfors Qvarn från 1888 vittnar om forsens
forna betydelse för de boende i området.

Vintermåne över Vindelälven, Sorsele.

Islossning i april.

Sedimenten är typiska för glacialt påverkade områden med mer eller
mindre blockrik morän praktiskt taget längs hela älvdalen. Moränformerna är också typiska, men i den övre delen från Sorsele och några
mil nedströms förekommer speciella moränformer, som betecknats
som ”blattnikmorän” efter Blattnikselet där dessa former dominerar
landskapet. En något kuriös formation är den konformiga moränkullen i Ammarnäs, som är känd som ”Potatisbacken”, där ortsbefolkningen har odlat potatis sedan 1830.

Kvarnen vid Vindelforsarna, Vindeln.
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Rullstensåsar

Områden med värdefulla objekt eller typiska former

Isälven smälte ofta fram genom trånga tunnlar i isen. Block, stenar och
sand som följt med vattenmassorna avsattes vid tunnelns mynning vid
iskanten. På detta sätt bildades långsträckta rullstensåsar. Dessa är tydligast i den mellersta och nedre delen av älvsystemet. Från Åmansystemet, som sannolikt är den eller en av de pleistocena älvfårorna, och
ned via Skatan och Hjuksåns nedre del till Hällnäs, samt längs sträckningen Rödåsel-Tavelsjön-Kulla-Forslunda återfinns de mäktigaste
isälvssedimenten och de tydligaste åsryggarna. Här finns även ett par
tydliga randdeltan och kamelandskap. Sundkammen, som sticker upp i
den södra delen av Åmträsket, når 20-30 m höjd över sjöns yta men är
enligt seismologiska undersökningar totalt 100-120 m hög, d v s en av
de mäktigaste åsryggarna i landet.

Forsarna tillhör självklart de mest värdefulla objekten i den outbyggda
älven, men utöver dessa finns ett antal områden med värdefulla objekt
eller typiska formationer.

Strax sydost om Åmsele löper en åsrygg från den nuvarande älven
över till Åmansystemet, där den ansluter till huvudåsen. Själva formen
på åsen är inte ovanlig, men genom att stora delar av dessa landskapselement ligger i glesbefolkade områden, och dessutom inte utsatts för
påverkan av vattenkraftsutbyggnad, blir de speciella.
Dynfält
Dynfält, med relikta dyner bildade under den tidiga postglacialtiden,
finns längs älven på flera lokaler, bl a vid Laisälvens mynning, Rackheden väster om Blattnikselet samt Åmanheden, som räknas som ett
av de allra viktigaste dynfälten i landet. Dynfält är typiskt för områden
som under postglacialtiden utsatts för tillfälliga stagnationer i klimatets uppvärmning sedan istidens slut, då uppvärmningen var extremt
snabb.
En lite ovanlig formation utgörs av Abborrträsket sydost om Åmsele
som är en sjö bildad i åsgroparna kring åsen, men som däms upp av
en stor barkandyn (barkan=dynform tvärs mot vindriktningen). Dessa
dynformationer hör till landets främsta i sitt slag. Barkandyner bildas
när materialtillgången är relativt låg i kombination med en flack yta,
t ex ett isälvsdelta, och jämn vind från ungefär samma håll. Abborrträsket har, som namnet delvis antyder, ett stort bestånd av storväxt
abborre.
Dödisgropar
På flera ställen finns djupa åsgropar som bildades då jättelika isblock
isolerades under sedimentmassorna. Då isen senare smälte sjönk sedimentmassorna ihop till en s k dödisgrop. Flera av dödisgroparna är
idag vattenfyllda tjärnar som saknar både tillflöde och utlopp, t ex Blåtjärnarna och Missutjärnen vid Skatan. Sjön Västra Skärträsket intill är
ett exempel på en mycket stor s k åsgrav.

1. Fjälldalarna med typiska former (U-dalar m m) uppströms Vindelälven vid Övre Gautsträsket och Tjulån.
2. Vindelälvens/Tjulåns delta i Övre Gautsträsket.
3. Potatisbacken i Ammarnäs (moränform).
4. Vindelälvens sträckning Ammarnäs-Storvindeln som är en typisk
glacialt skulpterad dalgång i kambrosilurberggrunden (laterala erosionsformer m.m.). Här finns även issjödeltan, bäckdeltan, rännor och
andra glacifluviala ackumulations- och erosionsformer.
5. Laisheden–Idbäckheden–Östra Laisheden (med bl a dynfält) kring
Laisälvens mynning i Nedre Gautsträsket.

14. Hjuken-Böjern, Hjuksåns nedre del med sediment, nipor, åsrygg,
HK-lägen och dyner.
15. Hemselet (nedströms Vindeln)–Rödåheden–Krycklan med Kulbäckens anslutning med överledningen från Umeälven, älvterrasser,
dynfält, nipor, meandrar (Krycklan) m m.
16. Rödåsel-Tavelsjö-Kulla med Stora åsen, inbäddad i mäktiga postglaciala deltasediment, åsgropar (”dödisgropar”) och älvterrasser med
karakteristiska erosionsformer, bl a raviner som framträder tydligt i
Rödåsels kulturlandskap. Åsen löper fram som en serie långsträckta
öar genom Tavelsjön. Åsens vattenföring står för en stor del av denna
stora sjös tillflöde. Detta har bl a orsakat ett stort antal erosionsgropar
på sjöns botten, som medfört en säregen bottentopografi med som mest
32 meters djup. Sjöns bottentopografi har med sin variationsrikedom
bidragit till ett storväxt fiskbestånd med gäddor större än 20 kg och
abborre större än 3 kg.

6. Olsbäckens nedre delar, vid sammanflödet med Vindelälven strax
nedströms Sorsele, har många glaciala och glacifluviala ackumulations- och erosionsformer. Delvis mycket blockrik morän.
7. Dynfält och blattnikmorän vid Rackmyrheden–Östra Saxnäs–Blattnicksele–Sandsele.
8. Sandsele–Sandsjön, med en av de tydligare åsryggarna i älvens övre
del. Åssystemet viker av (förmodligen i en preglacial fåra) mot Juktåns
dalgång.
9. Aha-Gargbro vars huvudåssystem sträcker sig från Ahasjön/
Edsträsken via Gargnäs. Mycket vacker kombination av kulturlandskap och glacifluviala former.

Geologiska värden
• Forsarna - Vindelälven är världsunik när det gäller det höga
antalet forsar, och det är mycket ovanligt med fritt strömmande
vatten på detta sätt.
• Svenska statens beslut att inte bygga ut Vindelälven innebär i
praktiken att forsarna värderats till motsvarande 20-30 miljarder
kronor.
• Sundkammen - en av de mäktigaste åsryggarna i Sverige.

10. Rockträskheden, med komplexa avlagringar av morän och isälvssediment visar på en komplicerad avsmältning av inlandsisen. Åsar
med olika inslag av sediment och sedimentskikt, där rörelser i jordskorpan och strukturer från istiden lämnat tydliga spår.

• Åsryggen, sydost om Åmsele, som löper från den nuvarande
älven över till Åmansystemet är speciell när stora delar ligger i
glesbefolkade områden och inte utsatts för vattenkraftutbyggnad.

11. Åmanheden–Åmsele–Åmträsket med Abborrträsket med åsrygg
och dynform, deltan m m, samt stora åsen i öster (anslutningen till
Åmansystemet).

• Blattnikmorän- speciella moränformer kring Sorsele

12. Åmsele-Strycksele med glaciala erosionsformer, bl a tråg.

• Vindelälvens geologiska formationer har bildat forsar och sel
med näringsrika sedimentavlagringar. Detta gjorde det möjligt för
människors etablering och spridning längs dalen ända upp till den
karga fjällvärden.

13. Åmträsket–Skatan–Hjuken med Stora åsen ”Sundkammen”, kamelandskap, randdelta, ”Lerfallet” (slamvulkaner), HK-delta m m. Längs
denna sträcka löper en gammal vandringsstig som blivit utnämnd till
Sveriges vackraste.

• Abborrträsket - en ovanlig formation där sjön dämts upp av en
stor barkandyn.
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3.3 Naturvärden
Skydd och vård
Natura 2000
Vindelälven med biflöden är ett Natura 2000-område och har skydd
enligt miljöbalken. Natura 2000 är ett nätverk av Europas allra värdefullaste naturområden. Alla verksamheter och åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka Natura 2000-området negativt är tillståndspliktiga enlig 7 kap 28 a § Miljöbalken (MB).
Området är skyddat i Natura 2000-nätverket på grund av följande förekomster och till dessa är bevarandemål definierade:
• Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (bl a bevarande av
oreglerad vattenföring och återställning av flottledsrensade vattendragspartier)
• Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (bl a
bevarande av naturlig flödesdynamik och bevarande eller ökning av
typiska naturtyper)
• Stensimpa (Cottus gobio) (bevarande av beståndet i en livskraftig
population)
• Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus) (bevarande av beståndet i en livskraftig population)
• Utter (Lutra lutra) (bl a bevarande av beståndet i en livskraftig population)
• Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) (bl a ska beståndet klassificeras med högt skyddsvärde, kontinuerlig föryngring ska ske)
• Lax (Salmo salar) (kontinuerlig laxföryngring på samtliga utplacerade elfiskelokaler med minst 10 årsyngel/100m2).
Området är förutom att vara skyddat inom nätverket Natura 2000
också skyddat enligt ”nationalälvsparagrafen” 4 kap 6 § MB. Detta
innebär att vattenkraftverk inte får byggas samt vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras. Vidare är Vindelälven till stora delar utpekad som riksintresse för naturvård enligt 3
kap 6 § MB.
Längs Vindelälven råder strandskydd enligt 7 kap 14 § MB. Syftet är
att värna om allemansrätten och friluftslivet samt att bevara land- och
vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 m från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd.
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Naturreservat

Ramsarområden

Längs med och i anslutning till Vindelälven ligger ett antal naturreservat, t ex Vindelforsarna, Stenringsavan och Nalovardo. Naturreservat är ett område som behöver särskilt skydd och vård p g a sin
säregna eller värdefulla naturs skull, eller att området är av väsentlig
betydelse för allmänhetens friluftsliv. Områden kan, genom beslut
av länsstyrelse eller kommun, avsättas som naturreservat med stöd
av 7 kap 4 § MB.

Ramsarkonventionen är en internationell konvention för bevarande
och hållbart nyttjande av värdefulla våtmarker, sjöar, vattendrag och
grunda havsområden. Sverige, som skrev på konventionen 1974, har
hittills anslutit 51 särskilt värdefulla områden till konventionen, främst
i södra delarna av landet. Inom Västerbottens län ingår två områden,
Umeälvens delta och Tärnasjön.

Riksintresse för naturvård
Hela Vindelälven är av Riksintresse för naturvård. Sådana områden
ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets
utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.
Urvalet görs av Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelser och
kommuner och regleras i 3 kap 6 § MB.

Länsstyrelsen har föreslagit att nationalälven och Natura 2000-området Vindelälven ansluts till Ramsarkonventionen. Motivet är att
Vindelälven har en hög internationell status, är den sydligaste av
landets nationalälvar och oreglerad uppströms sammanflödet med
Umeälven. Älvens bestånd av lax, harr och öring har mycket stora
skyddsvärden, och den utgör ett nyckelområde för den typen av
älvars ekologi och landskapsutveckling.

Vattenföring
Nationalpark
Naturvårdsverket har föreslagit att naturreservatet Vindelfjällen, ett av
Europas största naturskyddade områden, blir nationalpark. En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp
och kan med stöd av 7 kap 2 § MB avsättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat
skick”. En förutsättning är att staten äger marken. Beslut om att avsätta
nationalpark fattas av regering och riksdag.
Miljöåterställningsprojekt Vindelälven/Piteälven
I Vindelälvssystemet fanns det under 1930-talet mer än 160 mil insynade flottleder och ca 140 regleringsdammar. Dessa har påverkat
fisket och fiskens miljö i negativ riktning. Ett projekt har genomförts
2002-2007 med syfte att återställa miljön i Vindelälven och Piteälven,
samt deras sidoflöden, till vad de var före flottningsepoken. Projektet var finansierat av kommunerna längs älvarna och EU via Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Ungefär en tredjedel av flottledskonstruktionerna längs Vindelälven har berörts, men de som bedömts
vara kulturhistoriskt värdefulla har lämnats orörda.

Vindelälven har den, för älvar med källor i fjällen, karakteristiska
växlingen i vattenföring över året. Lägsta lågvatten på senvintern kan
i älvens nedre lopp vara så lågt som 15 m3/sek. Under fjällflod i mitten på juni kan den vara mer än hundra gånger så stor, upp till 1 650
m3/sek. Under den högsta kända vårfloden 1995 var älven störst den 12
juni. Då var vattenföringen ännu högre och uppemot 2 000 m3/sek vid
Vindeln och vid Sorsele så hög som 1 200 m3/sek.
Det är denna stora växling i vattenstånd över året som främst präglar älvnaturen och gör den unik och mångformig. På stränderna av
Vindelälven finns landets artrikaste växtsamhällen. Stränderna får,
på grund av den stora skillnaden i vattenstånd som återkommer år
från år, en karakteristisk zonering av växtligheten. Särskilt vid forsarna är stränder och skogsbryn mycket artrika. Där marken är blockrik
har finmaterial och växtrester som förts med vattnet samlats och ger
näring åt en rik växtlighet.
Stenringsavan
Naturreservatet, 10 ha stort, är en grund ava. Bottnen på avan blottläggs vid lågvatten under hösten och vintern och utgörs av grus och
sand. Här har frost och tjäle bildat en strukturmark som består av
ringar av grövre sten med allt finare material mot mitten av ringarna.
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Selen, forsarna och kulturlandskapet
Längs Vindelälven har de geologiska formationerna som bildades
under slutfasen av istiden lett till en särskild prägling av kulturlandskapet. Forsarna och selens näringsrika sedimentavlagringar skapade goda
förutsättningar för jordbruk. Det var många samer som t ex vid förlust
av sina renar eller på äldre dar blev fast bosatta. Älven gav bra transportförutsättningar och fisk och dess raningar, sjöstränder och myrar
bjöd på odlings- och slåttermark till kreaturens vinterföda. Tydliga
exempel på geologiska formationer i kulturlandskapet kan man se vid
bl a Hjukåns nedre del väster om Hällnäs.
Följer man byanamnen längs älvdalen finner man ca 40 namn där
ordet sel ingår. Detta lyfter fram Vindelälven eftersom ingen annan
älv har denna karaktär.
Öppningar i kulturlandskapet, som skapats av t ex bete och slåtter på
översvämningsbenägna strandängar, har bidragit till en hög artrikedom
av ängs- och betesflora i en boreal miljö. Här finns flera arter som annars är typiska för kalfjället.

Fisket
I och med att Vindelälven har sina källflöden i fjällregionen är vattennivån i älven vanligtvis hög t o m början av juli, då merparten av snön
i fjällen smält bort. Fisket efter harr startar i regel under denna tidsperiod och harrfisket är som bäst under augusti och delar av september.
Öringen kan man med framgång fiska från början av juni månad till
fredningstiden i mitten av september. Fisket efter lax har under senare

år blivit allt bättre. Laxfisket startar vanligen runt midsommar och tar
riktig fart under augusti månad och fram till förbudstiden. Vidare håller Vindelälven en hel del abborre, gädda, lake, sik och id. Dessa arter
finns främst i älvens lugnare selpartier.
I älvens biflöden finns flodpärlmusslan.

Flottningens påverkan
Timmerflottningen hade stor påverkan på Vindelälven och dess biflöden. Särskilt på 1930-talet och framåt har stenkistor och ledarmar
byggts i forsarna. Sten som hindrade flottningen sprängdes bort. På
1950-talet gick man med bandtraktorer med schaktblad i strömfåran
och makade undan sten. Syftet med dessa arbeten var att få fram
virket på ett effektivare sätt, så att det inte brötade sig i forsarna
eller blev liggande utmed stränderna. Därefter har på många håll
sten återförts till strömfåran för att få tillbaka ståndplatser för den
ursprungliga strömlevande faunan, främst lax och öring, genom
Miljöåterställningsprojektet.

Växtlighet
Längs hela Vindelälven växer vegetationen på stränderna i tydliga
zoner med olika arter på olika avstånd från vattnet. Zonindelningen
är tydligast där stränderna är bredast, och ibland kan man urskilja tio
olika bälten. Detta har såvitt man vet ingen motsvarighet i världen
och beror på den stora nivåskillnaden mellan högvatten och lågvatten, samt de lugna islossningarna.
Zonindelningen ger ett vackert mönster med bälten i olika färger och
strukturer. I början av sitt lopp omges Vindelälven av alpin terräng,
fjällbjörkskogar, backkärr, myrar och videsnår. Stränderna har växlande utseende, från skorplavsklädda klippor och block till frodiga
strandörtskogar. I deltat i Ammarnäs finns partier kvar som har slåttats
regelbundet i många generationer.
Flera fjällväxter, t ex fjällkvanne och fjällvedel, följer med längs
stränderna utefter praktiskt taget hela Vindelälvens lopp. Lika märkligt
är att många av låglandsväxterna når ända upp till fjällranden. Detta är
unikt bland de outbyggda fjällälvarna och beror bland annat på att inga
stora breda sjöar har hindrat växterna att sprida sig.

Odlingslandskap vid Överrödå.

Vindelälvens flora är rik på arter med närmare 400 kända kärlväxter.
De artrikaste stränderna är de omkring Linaforsen strax uppströms
högsta kustlinjen (HK) där ett mäktigt delta har utvecklats. Uppströms och nedströms detta delta är naturen mycket varierad med
olika typer av dominerande substrat och landskapsformer. Här har
man räknat till 138 arter längs en 200 m lång sträcka. Mossor och
lavar är inte medräknade.

Storvindeln - den största sjön
Den största sjön i Vindelälven, Storvindeln, är smal, fjordlik och 50
km lång. Här lever den rödlistade storskallelöjan som inte finns någon
annanstans i världen. Det är en inhemsk art som funnits i sjön i ca
10 000 år. Den vandrade in efter istiden österifrån via isdämda sjöar.
Sjön ligger strax norr om Sorsele längs väg 363 på väg mot Ammarnäs. Sjöns dalgång är den mäktigaste älvdalen i förfjällen utmed hela
fjällkedjan och omges på båda sidor av branter. På sjöns sydvästsida
står Jipmoken, en sju km lång och 150 m hög brant. Den består av den
kvartsrika bergarten sparagmit och bildar gräns för fjällkedjans bergarter mot urberget i öster. Jipmoken är den längsta branten i fjällranden i
landet.
Storvindeln är en unik sjö med en naturlig växling i vattenståndet över
året på nästan 5 m. Sjön är lägst under vårvintern för att stiga allteftersom snösmältningen fortskrider i skogsland och fjäll. Den når sitt
högsta vattenstånd strax före midsommar då det är fjällflod i älven.
Sedan sjunker vattnet under sommaren och hösten.
Sjöar med stor naturlig amplitud i vattenstånd fanns tidigare också i
andra älvar, som nu är exploaterade för vattenkraft. Storvindeln är den
enda av de stora fjällsjöarna i landet som har kvar sin naturliga amplitud och är därför i högsta grad unik. Den stora växlingen i vattenstånd
ger breda stränder där växtligheten är zonerad efter hur lång tid den
står under vatten under vegetationsperioden. Stränder vid fria älvar
och sjöar som Storvindeln tillhör de allra artrikaste miljöerna i vårt
land. Vid Storvindeln växter bl a den sällsynta jämtlandsmaskrosen,
som genom exploateringen av alla storälvar söder om Vindelälven
blivit ännu sällsyntare.
Nalovardo
Nalovardo naturreservat, 4 700 ha, är ett lågfjäll 762 m ö h öster om
fjällkedjan. Det består av urberg och den översta delen når över
skogsgränsen. Nordväst om topplatån ligger en skålformad sänka
med myrar som omges av barrskog. Myrarna består till stor del av
fastmattekärr och backmyrar med fattig växtlighet. Vid en tjärn
växer rostull på sin sydligaste kända växtplats i landet. Nalovardo
täcks av urskogsartad granskog, och på sydsidan finns tallskogar
som föryngrats efter skogsbrand i mitten av 1800-talet. I övrigt är
det gammal granskog som i lägre delar kan vara högväxt och välsluten.
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Nedre Laisälven

Vindel-Storforsen

Vindelfjällens naturreservat

Laisälvens nedersta lopp löper över en milsvid sandur, som är delta
på torra land och typiskt för områden nedanför glaciärer. Sedimentationen är stor och uppbyggd av grus och sand. Den har avsatts av en
isälv som mynnade här när inlandsisen smälte. Över sandurn kan man
följa älvens äldre lopp som bandformade tjärnar och myrstråk. Vid
Nedre Gautsträsket där Laisälven mynnar i huvudälven ligger en flera
kilometer lång sandstrand och här växer det strandråg som egentligen
är en havsstrandväxt. Laisälven har upp mot länsgränsen prägel av
vildmark. Den bildar här en rad forsar över fast berg av Sorselegranit,
t.ex. Kvarnforsen, Vitforsen, Trollforsen, Hällforsen och Båtsaforsen.
Strandsnåren vid forsarna är artrika med kanelros, röda vinbär och
nordisk stormhatt. Vid Kvarnforsen finns ett litet bestånd av den högväxta ormbunken örnbräken som är mycket sällsynt i övre Norrlands
inland.

Nedströms selet vid Vindelgransele vidtar Vindel-Storforsens naturreservat, ett av Vindelälvens mest storslagna forslandskap. Älven
förgrenar sig här över mörka bergarter med vulkaniskt ursprung. Vid
stränderna växer sällsynta växter som knutarv, fågelstarr, ängsruta
och skogsrör. Man kan också hitta fjällväxter som fjällvedel, fjällviol,
fjällskära och kvanne.

Vindelfjällens naturreservat är ett Europas största naturskyddade
områden, 560 000 ha stort. Naturreservatet som bildades 1973 och
till största delen finns inom Sorsele kommun, är centrerat kring Vindelälvens övre delar och inrymmer dessutom Tärnasjön med arkipelag, blomsterrika Artfjället och högfjällsmassiv som Norra Storfjället
och Ammarfjället. Naturreservatet är mångformigt med ett rikt
djur- och växtliv, och våtmarkerna kring Tärnasjön och Marsivagge
är internationellt uppmärksammade för sitt rika fågelliv.

Hällbergsträsk
Naturreservatet Hällbergsträsk, 92 ha, ligger 5 km nordväst om Vindelgransele. Det består av en variationsrik urskogsartad barrskog i en
delvis storblockig nordsluttning. I den övre delen av sluttningen växer
gammal luckig granskog med många döda omkullfallna granstammar.
Där det är fuktigare mark finns inslag av björk och sälg och sälgarna
är täckta med lunglav. Den rödlistade dofttickan finns på äldre sälgar.
Längre ner i sluttningen står grova tallöverståndare i en blandskog av
tall, gran, björk och asp och flera av de gamla tallarna är 300 år gamla.
Kolade stubbar och trädstammar med brandljud påminner om att skogen brunnit. Flera sällsynta växter såsom skogsfru, norna och guckusko växer i reservatet.

Djurliv
Längs hela Vindelälven lever en särpräglad blandning av nordliga och
sydliga djurarter. Inom fjällområdet vistas fjällräv, björn och järv och
här finns även häckningsområden för många arter av änder, vadare,
tättingar, hönsfåglar och rovfåglar. Det mosaikliknande landskapet
med öppna jordbruksmarker och skogar gynnar djurarter som annars
inte förekommer i ett slutet borealt skogslandskap.
Fåglar

Naturvärden

Älven är en viktig flyttfågelled och har flera betydelsefulla rastområden för fåglar, bl a Övre Gausträskets delta.

• På stränderna växer vegetationen i tydliga zoner med olika arter
på olika avstånd från vattnet. Detta har ingen känd motsvarighet i
världen.

Ammarnäsdeltat är en fågellokal med stor betydelse för många
fågelarter som häckar längre upp i Vindelfjällen och i södra Norrbotten. När de anländer stannar de ofta några dagar i Ammarnäs delta,
i väntan på att snön ska smälta i fjällen. I slutet av maj och början av
juni kan man få se hundratals simsnäppor, brushanar, ljungpipare
och andra vadare rasta i deltat. Området är också en regelbunden
rastplats för de ytterst fåtaliga fjällgäss som häckar i Sverige. Hävden
av Ammarnäsdeltat är en förutsättning för fåglarna och har således
stor betydelse för naturvården i den svenska fjällkedjan. Mindre känt
är det mycket tidiga vårsträcket av småfåglar genom fjälldalarna i
väst-östlig riktning från Norge.
Under hotet av den storskaliga exploateringen av Vindelälven för
vattenkraft på 1950 till 1970-talet krävdes mer faktaunderlag om fågellivet längs älven och därför startade LUVRE-projektet 1963. Sedan
dess inventeras områdets fågelliv kontinuerligt och varje sommar
samlas fågelforskare i Ammarnäs.

• P g a att inga breda sjöar har hindrat växterna från att sprida
sig når låglandsväxter ända upp till fjällranden. Detta är unikt
bland de outbyggda fjällälvarna och beror bland annat på att inga
stora breda sjöar har hindrat växterna att sprida sig.
• Storvindeln är den enda av de stora fjällsjöarna i Sverige som
har kvar sin naturliga amplitud p g a det oreglerade vattenflödet.
• I Storvindeln lever den världsunika storskallelöjan.
• Förekomst av ett flertal rödlistade och bevarandevärda arter
som t ex storskallelöja, flodpärlmussla och fjällräv
• Lax- och havsöringbestånden har, trots påverkan av Stornorrforsens kraftverk i Umeälven, mycket stort skyddsvärde och få
motsvarigheter i landet. Älven har också mycket fina bestånd av
harr och sik.
• Miljöåterställningsprojektet i Vindelälven och Piteälven är ett
unikt projekt som har haft till syfte att återställa miljön i älvarna
till förhållandena före flottningsepoken.
• Vindelälven rinner genom Vindelfjällens naturreservat, ett av
Europas största naturskyddade områden.

Vattenspegel i november vid Grundfors, söder om Vindelgransele.
14

Idéstudie December 2008

3.4 Lappmarkens historia och kulturmiljöer
Vindelälven och omgivande områden bildar ett sammanhängande
ekologiskt system, som i tusentals år tagits i anspråk av människan.
Eftersom älven är outbyggd har spåren efter tidigare mänsklig aktivitet
bevarats. Det är således möjligt att studera förhållandet natur- kultur i
en älvmiljö.

Förhistoria
För omkring 9 000 år sedan var inlandsisens avsmältning fullbordad i
den svenska fjällkedjan. Norra Skandinavien befolkades av små grupper av jägar- och samlarfolk och spår efter detta folk finns längs hela
Vindelälven.
Under stenåldern levde människorna av vad Vindelälven och dess
omgivning hade att ge av fiske, jakt och bär och växter. De levde i
små grupper som flyttade över stora områden för att hitta mat. Med sig
hade de olika redskap för fiske, jakt och vardagsbestyr. Pil- och spjutspetsar för jakt, liksom knivar och skrapor för skinnberedning gjordes
av kvarts eller flinta. Andra redskap var gjorda av ben, horn eller trä.
Tidiga bosättningar anlades vid hav, sjöar och åar. Närheten till vatten gav naturliga fördelar som fiske, vatten till hushållsysslor och
transport. Älg och ren var på denna tid de viktigaste bytena, och
från de stora djuren fick man kött och hudar. De fångades ofta med
hjälp av fångstgropar som för älg var rund, 3-4 meter i diameter och
omkring 2,5 meter djup med sluttande väggar. I botten kunde man
placera lodrätt stående spetsade pålar, senare järnskodda, eller en
trälåda utan botten där älgens ben fastnade så att djuret inte kunde
röra sig. Den uppskottade jorden lades som en vall omkring fångstgropen. Ibland skapades hela system av fångstgropar. Det vanligaste
sättet att jaga var med pil och båge. Vapnet kunde hanteras av alla
och man kunde fälla olika sorters djur, allt ifrån mård och ekorre till
ren och björn.
Under järnåldern börjde den samiska kulturen bli tydligare. Bland de
äldsta lämningar som påträffats och knutits till samer är de så kallade
stalotomterna, där samiska bengömmor och härdar hittats på eller vid
tomterna.
Stornorrfors
I Norrfors, ca 15 km norr om Stornorrfors kraftstation, ligger Sveriges
nordligaste hällristningar från 3 000-2 000 f Kr, och de visar scener av
dåtidens jakt och fångst.

Vikheden/Ekorrsele
På Vindelälvens västra strand, i närheten av Ekorrsele, finns ett litet
område rikt på lämningar efter mänsklig aktivitet genom tidshistorien.
Längs älven löper ett fångstgropsystem, vars 15 gropar är klassade
som fasta fornlämningar. De är inte daterade, och groparna kan härstamma från olika tidsperioder. Jakt med fångstgropar förbjöds 1864.
I närheten, vid en fors i älven, finns fyra härdar som är lämningar efter
samisk aktivitet i området. Härdar är oftast det enda som brukar återstå
efter övergivna visten, och de består av en oval krets av stenar.
Laisälven
Laisälven är rik på fynd efter fångstkulturer från stenåldern. På bergssluttningarna och de sandiga hedarna utmed älvens båda sidor finns ett
40-tal boplatser och ca 230 fångstgropar grävda i system. Gropsystemet innehåller 156 gropar och är 8 km långt och därmed Västerbottens
längsta.
På älvens södra sida ligger en grupp hyddbottnar, den största är
25 x 9 m, som är daterade till 4 000-1 600 f Kr. De är s k skärvstensvallar uppbyggda av skörbränd sten, och de antas ha varit vinterbostäder för nomadiserande fångstfolk.
Tjulträsk
Tjulträsket är en stor, djup sjö väster om Ammarnäs. Omgivningarna
består av ängsbjörkskog. På stenåldern bodde människor vid sjöns utlopp. Rester finns av boplatser, minst 20 fångstgropar och stalotomter.

Samerna
Området som breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten
är samernas ursprungliga hemland. Vindelälvsdalen och dess närområde är ett av de sista områden i världen, där en ursprungsbefolkning
fortfarande baserar sin näring på säsongsbaserad renskötsel och leder
sina hjordar mellan fjäll och kust. Denna renflyttning, djurmigration
eller transhumance (trans humus (lat.) = över land) sker till stora delar
längs Vindelälven och är kännetecknande för samernas traditioner och
områdets historia.
Under medeltiden betraktades norra Sverige och dess inland som öde.
Samerna levde i sijddasamhällen och hade ingen gemensam kung eller
statsapparat. Den svenska staten ville ha kontroll över Sveriges norra
delar och dess rikedomar. Det bästa sättet att kunna säga att landet
var svenskt, och på så sätt ha monopol på skatteintäkterna, var om här
bodde svenskar, men det var svårt att få svenskar att flytta hit. Redan
Gustav Vasa hade intresse av att folk flyttade norrut, men få kände sig
lockade.

Om samerna kristnades och betalade skatt till svenska kronan kunde
de räknas som svenska undersåtar och landet de bebodde kunde kal�las svenskt. Kyrkan stödde statens strävan att ta makten i nya områden
och deras mål var att kristna de hedniska samerna. Kyrkan inledde sin
missionsverksamhet i början av 1600-talet, då kyrkor byggdes på flera
platser i norra Sverige. Den första kyrkan i Lappmarken färdigställdes
år 1607 på Öhn, nuvarande Gammplatsen, i Lycksele.
1634 upptäcktes silver i Nasafjäll och det blev än viktigare att hävda
svenskt territorium. 1673 kom Lappmarksplakatet som lovade 15 år
skattefrihet för de som bosatte sig i lappmarken, och de skulle slippa
militärtjänst. I plakatet nämndes ingenting om krav på odling och det
var ur statlig synpunkt en nackdel, eftersom nybyggarna då kunde förväntas leva av jakt och fiske och därmed konkurrera med samerna om
samma resurser. Detta skulle då påverka skatteinkomsterna.
Samernas ställning var förhållandevis stark i lappmarken fram till
1700-talets mitt, men i och med att allt fler nybyggare flyttade in ökade
konflikterna. 1749 kom därför Lappmarksreglementet, som fastslog
att nybyggaren i huvudsak skulle bedriva jordbruk och kreaturshållning och inte inkräkta på samernas näring, som jakt. Nybyggarna hade
ingen möjlighet att hålla sig till restriktionerna i den karga miljön, och
samerna förlorade allt mer sina markrättigheter. Det blev klarare för
staten att rennäringen var hotad, och en odlingsgräns mellan fjällvärld
och odlingsbygd fastställdes på 1860-talet
Fortfarande i början av 1900-talet var det många samer som inte fick
någon skolgång alls eller bara en bristfällig sådan. 1913 infördes Kåtaskolereformen med syftet att förbättra undervisningen och att fostra
barnen till att ha kvar sin anknytning till renskötseln. Undervisningen
och boendet skulle i så stor utsträckning som möjligt likna de nomadiserande samernas levnadsförhållanden. Vintertid undervisades barnen i
fasta träkåtor och sommartid i vandrande sommarskolor. Under 1940talet blev samernas skolgång likvärdig den bofasta befolkningens och
kåtaskolorna ersattes med internat, som var fasta nomadskolor.
Gillesnuole
I norra delen av Storvindeln ligger Gillesnuole och här byggdes Sorseles första kapell på 1670-talet. Gillesnuole var samebyarna Rans och
Grans mötesplats under lång tid och därför en lämplig plats att anlägga
ett kapell på i samband med kyrkans missionsarbete bland samerna.
1858 fick Ammarnäs sin kyrka och Gillesnuoles kapell transporterades
bort och blev tröskloge. Kapellet flyttades tillbaka till sin ursprungliga
plats 1940 och idag finns här även en njalla, d v s en förvaringsbod, en
kyrkogård, en samlingsstuga och några kåtor.
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Örnbo, restaurerad fjällgård vid Övre Gautsträsket i Vindelälven,
Ammarnäs.

Rusa
Söder om Ammarnäs ligger Rusa som är ett av landets äldsta bevarade
samiska visten och som består av timrat bostadshus, torvkåta, gethus,
jordkällare, stall och en 200-årig stolpbod.
Tjulträsk
Det första nybygget i Tjulträskdalen togs upp på 1890-talet, och än
idag finns bebyggelsen på många ställen bevarad i ursprungligt
skick med särpräglade drag. Här finns ännu manbyggnader, ladugårdar, sjöbodar och lador av timmer med torvtak. I några fall har
björktimmer använts.
År 1938 fanns här de nuvarande åtta gårdarna: Nils-Jonases, Rödingbäck, Rödingvik, Nygård, Matsokudden, Dårraudden och Nuolpen 1
och 2. De har alla haft status som fjällägenheter och flera nybyggen
etablerades på tidigare samevisten. Sedan 1989 brukas endast Nuolpen 2.
Nybyggarna var samer som antingen förlorat sina renar eller lämnat över sina renar till barnen. Tidvis var klimatet hårt här, men den
frodiga fjällsluttningen mot söder och de naturliga ängsmarkerna gav
bete till de få djur man hade. I sjön fanns fisk, skogen gav jaktmöjligheter och man bedrev även renskötsel. Delar av Tjulträsket är utsett till
kulturmiljö av riksintresse.
På Dårraudden fanns under 1930- och 40-talen en nomadskola och
idag står en av kåtorna från denna tid kvar.
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Nybyggarepoken och jordbruket

Ammarnäs

Vattenväg

Vid Vindelälven strax uppströms sammanflödet med Umeälven breder
en av länets bördigaste odlingsjordar ut sig. Dalen där Vindelälven
rinner ihop med Umeälven har varit jordbruksbygd sedan medeltiden
och 1539 nämns bl a Spöland, Vännfors och Selet i Gustav Vasas
skattelängder. Under 1700- och 1800-talen skedde utflyttningar, ofta
till byns fäbodställe, och nya gårdar och byar bildades, t ex Nyåker
och Västra Vännfors. I flera fall blev laga skiftet orsak till att byarna
sprängdes. Även 1900-talets kolonisationsepok med arbetarsmåbruk
och jordbruksegnahem finns representerad vid Vindelälven.

Ammarnäs första nybyggare kom till platsen på 1820-talet. De årliga
översvämningarna av Vindelälven hade skapat s k raningar, naturliga
strandängar, i deltat där Vindelälvens och Tjulåns dalgångar möts.
Strandängarna var en förutsättning för jord- och boskapsbruket
så högt upp i fjällvärlden och idag står fortfarande ett 70-tal lador
kvar ute på raningarna. 1858 byggdes Ammarnäs första kapell och
intill anlades från början kyrkstäder med övernattningskåtor för de
samiska kyrkobesökarna och sedan även stugor för nybyggare och
andra långväga resande. Idag består kyrkstaden av ett femtontal
stolpbodar. 1912 byggdes den nuvarande kyrkan, ritad av arkitekten
Torben Grut.

Vindelälven har alltid haft stor betydelse som kommunikationsled
för bebyggelseutvecklingen. Snö och is gjorde det lättare att transportera varor med skidor eller släde, och därför förelades ofta marknaderna på vintern. Under sommarhalvåret var det vanligt att med
hjälp av en håp, en liten och lätt båt, ta sig fram mellan vattendrag
och förbi större forsar.

Älvens sedimentavlagringar skapade goda förutsättningar för nybyggare att etablera sig i bygden med jordbruk och boskapsuppfödning.
Älvens näringsrika sedimentavlagringar, raningar, sjöstränder och myrar utgjorde bra odlingsmark och slåttermark till kreaturens vinterföda.
Strandängarna (raningarna) är karakteristiska inslag i älvens kulturlandskap. Mest omfattande är raningslandskapen i Rusksele, Vormsele,
Björksele och Vindelgransele.
Många gårdar i byarna och utanför tillkom under 1900-talets första
hälft som resultat av den svenska egnahemsrörelsen och andra statliga
stöd till kolonisationen, exempelvis arbetarsmåbruk och kronolägenheter. Välbevarade gårdar och bymiljöer med äldre genuin byggnadskultur återfinnes på många ställen i Vindelälvsdalen. Bebyggelsemönsterna anpassades alltid efter naturförutsättningarna. Längs Vindelälven
var det vanligt att byarna lades på rad upp mot skogen och bildade
långa radbyar, som t ex Överrödå i Vindelns kommun, eller på annan
svårbrukad mark för att använda sedimentjorden till odlingsmark.
Nybrukandet fortsatte en bit in på 1900-talet, och nyodling underlättades med krondikningsverksamhet som subventionerades av
staten då myrar torrlades för att förvandlas till åker- eller skogsmark.
De kolonat som anlades misslyckades ofta och kolonatverksamheten upphörde 1943.

1830 satte nybyggaren Nils Johansson den första potatisen, inhandlad i
Lycksele, i Ammarnäs potatisbacke. Där odlar invånarna ännu idag sin
potatis på dess sydsluttning. Kullens förmåga att lagra värme gör att
potatisen inte fryser lika lätt som om den odlas på annan mark.

Kvarn- och sågverksamheten
I Vindelälven och dess biflöden har det funnits många sågar och
kvarnar, som t ex användes till att mala säd, såga och hyvla spån. Det
brukar nämnas två typer av vattenkvarnar, skvaltkvarnen med liggande
kvarnhjul och hjulkvarnen med stående vattenhjul. I Vindelälvsdalen
var skvaltkvarnen vanligast, eftersom den även fungerar i små bäckar.
Ofta gick flera byar ihop och byggde kvarn tillsammans. Bästa tiden
att mala var under vår och höst, då det fanns mest vatten i bäckarna.
Vindelforsarna och Kvarnområdet
Vindelforsarna ligger norr om Vindeln och är Vindelälvens största
forslandskap. På älvens östra sida står Degerfors Qvarn från 1888
med mjölnarbostad från 1889. Ursprungligen bestod kvarnen av den
nuvarande timrade byggnaden. Kraftstationsrummet och frörenseriet
tillkom 1920 respektive 1927.

Åren 1919-1938 bedrevs en båtled på Storvindeln som gick två turer i
veckan mellan Sorsele och Gillesnuole. Båten, som hette Älvkungen,
var ett motorfartyg som tog 18 passagerare. Älvkungen innebar en
möjlighet för person- och godstransporter, men rutten lades ned när
vägen mellan Sorsele och Ammarnäs färdigställdes 1939. En kopia av
Älvkungen byggdes för några år sedan för turistisk verksamhet.

Skogsbruket och flottningsepoken
De flesta större vattendragen i Västerbotten har använts för flottning
från åtminstone 1700-talet, då det främst gällde sågtimmer och
brännved till kolmilor, tjärdalar och hushåll. Det var inte förrän på
1850-60-talen som timmerflottningen blev storskalig längs Vindelälven, i och med industrialiseringens och skogsindustrins genombrott,
och 1877 blev den allmän flottled. På kort tid höggs stora ytor kala
och timret och massaveden flottades ner till den nyuppförda industrin längs norrlandskusten. Flottledsbyggandets expansion sträckte
sig upp längs Vindelälven till Sorseletrakten och längs dess bivattendrag. Flottledskonstruktioner som anlades efter älven var t ex
ledarmar, flottningsdammar och större skiljeställen. Sista året det
flottades på Vindelälven var 1979.
Skogsarbete och flottning var vanliga säsongsarbeten. Skogshuggarna
och kockorna tillbringade långa perioder i enkla skogskojor. Frakten
av timret skedde främst på vintern med häst och timmerdoningar.
Flottningsarbetarna rensade stränderna från timmer och hindrade det
från att fastna i stora brötar i forsarna. Många flottare drunknade under
det riskabla arbetet.
Vid Skogsmuseet i Lycksele kan besökarna ta del av utställningar som
åskådliggör nybyggarepoken och skogsbrukets betydelse för regionen.
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Gargnäsområdet
I Gargnäsområdet, söder om Sorsele, finns många lämningar efter
timmerflottningen. Gargån transporterade timret ut i Vindelälven och
vidare ut till sågverken vid kusten. Flottningen i Gargån startade under
tidigt 1900-tal och pågick fram till 1970-talet. 1908 anlades en dragbana förbi den svåra Trollforsen. Rälsen byggdes i trä och idag finns
det fortfarande kvar 250 meter träräls. Längs ån går cykelleder anlagda
på 1920-talet för att underlätta framkomligheten i skogen för arbetare,
Domänverkets förvaltare och kronojägare.
Laisälven
I Laisälven finns många lämningar efter flottningsepoken. Främst är
det ledarmar i huggen sten som är välbevarade och av betydande storlek.

Kolningen och tjärbränningen
Kolning och tjärbränning var bra extrainkomster för de säsongsarbetande skogshuggarna och flottningsarbetarna under sommaren och
hösten. En tjärdal kunde även vara en hel bys angelägenhet då alla
hjälptes åt att hugga tjärtallar och dra upp rötter.

Lillstugan i Rödingvik vid Stora Tjulträsket, Ammarnäs.

Kvarnen vid Åman, Åmsele.

Vattenslipade berghällar vid Mårdseleforsen.

Rösmur, en flottledskonstruktion vid Beukaforsen.

I en kolmila producerades träkol genom en kontrollerad upphettning
av ved utan, eller med begränsad, tillförsel av syre. Genom att täcka
staplar av ved med jord och sedan tända på sattes förkolningen igång.
Milan behövde därefter övervakas dygnet runt av kolarna som bodde
i närheten i kolarkojor. Från milorna transporterades sedan kolet till
användning eller försäljning med hjälp av hästforor fram till 1940-talet, då lastbilar blev allt vanligare. Träkolet från de svenska milorna
användes i första hand i hyttor, smältugnar vid järn- och glasbruk.
Kolningen upphörde i stort sett i samband med krigsslutet 1945. De
fynd man gör idag i skogen efter kolningen är kolbottnar, oftast en
rund platå med gropar eller dike runt om. Vid sondstick finner man ett
ca 50-60 centimeter tjockt lager med kol, ofta efter upprepad kolning
på samma plats.
De spår tjärdalar lämnar efter sig är dalliknade gropar i sluttningar,
eller mer sällan på plan mark. Ibland kan stenar och rester av stockar
återfinnas i gropen. Det finns många metoder för att tillverka tjära och
i Norrland var tjärdalar vanligast. Sverige började exportera beck (tjära
som kokats till en trög massa) redan under slutet av 1300-talet och
blev sedan världsledande. Toppåret var 1863 och därefter avtog konsumtionen för att nästan helt upphöra eftersom konstgjorda impregneringsmedel framställdes alltmer. Vid tjärbrännning användes kådarikt
tallvirke och sådant fanns i t ex äldre stubbar och i gamla träds rot-
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stockar. En tjärdal kunde bestå av en grävd grop i en sluttning där man
placerade en stor tratt. Från dess mitt ledde en ränna som tappade tjäran i en tunna. Kullen täckte man därefter med mossa eller granris och
sand eller kolstybb, överbliven blandning av kol, sand och jord från en
gammal mila. Därefter tände man på.

Skydd och vård

Vindelälvens Naturbeten

Människor har genom historien lämnat varsamma avtryck i naturen
kring Vindelälvens dalgång. Fornlämningsobjekt och andra kulturlämningar finns på många platser enligt hittills gjorda fornminnesinventeringar. Ännu fler kommer att upptäcktes vid framtida inventeringar
och utredningar. De allra flesta lämningarna återfinns i dalgångar och
vid vattenstråk.

Vindelälven har under århundraden nyttjats för jordbruk och boskapsskötsel. Under senare årtionden har det blivit allt svårare att försörja
sig på traditionellt jordbruk och allt fler jordbruksföretag slås ut. Detta
riskerar leda till igenväxande av natur- och kulturlandskap och en
minskning av den biologiska mångfalden.

Vikheden/Ekorrsele
På 1700-talet bosatte sig de första nybyggarna på Vindelälvens östra
sida som idag kallas Ekorrsele. Både här och i Övre Ekorrsele, på
älvens västra strand, finns idag flera gamla gårdar bevarade. I mitten
av 1800-talet bebyggdes Nedre Ekorrsele som tidigare varit Ekorrseles
utmarker med fäbodar.
Åren 1890-1900 framställde Ekorrseleborna ca 80 tunnor tjära per
år. Detta gav ett betydande tillskott till hushållskassan, och idag kan
man se lämningar efter en stor tjärdal på älvens västra sida.

Norgefararleden
I samband med nödåren under 1860-talets senare hälft började befolkningen i de övre delarna av Sorsele, Stensele och Tärna socken att
resa till Norge för att handla livsmedel och utsäde, då priserna i Norge
var mycket lägre än i hemlandet. För de boende vid Vindelälven gick
färden längs Norgefararleden som följde Vindelälvens dalgång till området kring Mo I Rana. Norgeresorna pågick till 1915 då första världskriget gjorde förnödenheterna dyrare.
Det finns planer på att rusta upp leden och kåtorna vid Vitnjul, Dalavardo och Virvattnet för att kulturhistoriskt beskriva sambandet mellan
Sverige och Norge under de s k nödåren.

Kulturmiljövärden
• Vindelälvsdalen är en del av samernas ursprungliga hemland och
har en tusenårig kulturhistoria.
• Vindelälvsdalen är en bebyggd kulurmiljö där samer och nybyggare genom århundranden brukat marken till ren- och boskapsskötsel och jordbruk i samspel med varandra.
• Längs Vindelälven finns historiska lämningar och platser som på
ett unikt och tydligt sätt visar det nära sambandet mellan naturens
förutsättningar och koloniseringen under flera hundra år.

Kulturminneslagen
En kulturhistorisk lämning klassas som fast fornlämning eller övrig
kulturhistorisk lämning beroende på bland annat när fyndet tillkommit
och i vilket syfte. Fasta fornlämningar kan vara fångstgropar för älg
och ren, lämningar efter renskötsel och fiske och boplatser, samt visten
och härdar, som skapats av människan under äldre tid och som inte
längre är i bruk. Vid karteringstillfället märks kända fornminnen ut
på allmänna kartor med ”run-R”. Exempel på övriga kulturhistoriska
lämningar är övergivna husgrunder, torp, odlingsrösen, kolbottnar,
tjärdalar och gränsmärken som tillkommit under yngre tiders bruk.
Kulturminneslagen 1 kap 1 § säger att alla medborgare bär lika stort
ansvar att bevara och skydda vår kulturmiljö. Lagen innebär ett starkt
skydd för fornlämningar, särskilt utvalda byggnader samt för kyrkor,
begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Det är förbjudet att färändra eller förstöra en fast fornlämning enligt 2 kap 6§. Skyddet gäller
även området runtomkring och dess storlek bestäms vid behov av länsstyrelsen, som har tillsyn över länets kulturmiljövård. Skogsvårdslagen
säger att hänsyn ska tas till kulturminnen, men skyddet beskrivs inte
lika detaljerat som i Kulturminneslagen.
Riksintresse för kulturmiljövård

För att försöka skapa långsiktighet och bättre ekonomi i skötseln av
naturbetesmarker, och därmed bevara den historiska natur- och kulturmiljön, har projektet Vindelälvens Naturbeten arbetet aktivt. Sedan
projektet började har nu totalt över 200 ha naturbetesmarker restaurerats, stängslats och fått bra skötsel via betning.
Ammarnäs deltaområde är ett av Västerbottens allra finaste exempel
på välskötta ängsmarker, som översvämmas naturligt varje vår i samband med snösmältningen. Områdets brukande och skötsel ombesörjs
av markägarna, och ingick i projektet Vindelälvens naturbeten. Översvämningen är av stor betydelse för områdets naturvärden.
Det övergripande målet är att öka attraktionskraften för Vindelälvens
närområde genom att natur- och kulturmarker bevaras, både för boende och turism. Detta kan åstadkommas om det skapas förutsättningar
för ett lönsamt jordbruk genom att kombinera naturvård med köttproduktion.
Under 2000-2006 har projektet samfinansierats av bl a EU:s strukturfond (Mål 1), Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Arbetsmarknadsverket och Världsnaturfonden (WWF).
Arbetet fortsätter nu med restaurering av övriga kulturmarker i Ammarnäsområdet samt utveckling och vidareförädling av Vindelälvens
naturbeteskött.

Hela Vindelälven har status som Riksintresse för kulturmiljövård, och
detta innebär att riksdagen har bestämt att områden med kulturmiljövärden, som t ex bebyggelsemiljöer, byggnader, kyrkor och industrihistoriska platser, ska skyddas och bevaras mot hårdhänt exploatering. En del av dessa kan vara av värde för hela landet och alltså av
riksintresse. Kulturmiljöerna utvärderas av länsstyrelsen.
Skyddet för Riksintressen för kulturmiljövården är reglerat i 3 och
4 kap MB. Här står att kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
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3.5 Samerna - en ursprungsbefolkning

nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och umesamiska. Samiskan är
ett finsk-ugriskt språk.

Samerna räknas till ett av världens ursprungsfolk. Gemensamt för
ursprungsfolk är att de levt på samma plats genom historien före det
att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen kultur, eget
språk och egna sedvänjor, som skiljer sig från samhället runtomkring.

Näringar

Ursprungsfolken har genom historien ofta förtryckts. Deras mark har
beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I Sverige trängdes samerna undan på 1600-talet av nybyggarna
som flyttade in söderifrån. De röjde åkrar och svedjade marken där de
flyttade fram, vilket skapade stora problem för bl a samernas jaktmöjligheter. Den tvångsmässiga försvenskningen av samerna innebar att
vissa samer kom att förneka sitt ursprung.

Sápmi
Sápmi är det stora landområde som breder ut sig över hela den norra
delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska
Dalarna i söder. Samerna bor alltså i fyra länder; Ryssland, Finland,
Norge och Sverige.
Antalet samer är idag osäkert pga att någon folkräkning inte gjorts
på mycket länge, men totalt räknar man med att det finns ungefär
80 000 samer i Sápmi varav 20 000 i Sverige, 50 000-65 000 i Norge,
8 000 i Finland och 2 000 i Ryssland.

Språk
Samerna har ett eget språk, som man kan dela in i tre s k huvuddialekter: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa finns även
ett flertal olika dialekter eller varieteter. I Sverige talas bland annat

Sydsamiskt barmkläde.
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Idag sysselsätter rennäringen ca 10 procent av Sveriges samer. Till de
traditionellt samiska näringarna hör, förutom vidareförädling av renkött, även jakt, fiske och slöjd. Nya näringar är samisk turism, musik,
konst och media.
I samband med att de svensk-norska nationsgränserna drogs upp i
mitten av 1700-talet fick de svenska samerna rätt till renbete i grannländerna. Sedan dess har flera renbeteskonventioner mellan Sverige
och Norge slutits, den senaste 1972. Idag pågår förhandlingar mellan
länderna om vad som egentligen ska gälla för den gränsöverskridande
rennäringen.

Religion
Samernas ursprungliga tro utgick från en världsbild som innebar att
man delade upp världen i tre sfärer: den underjordiska, den jordiska
och den himmelska. Alla tre världar hade sina egna gudar och väsen.
Kristnandet av samerna skedde på många håll under tvång och den
laestadianska väckelserörelsen spelade en stor roll i kristnandet av
samerna.

Kultur
Den samiska kulturen är ett mycket brett begrepp som omfattar allt
från musik, litteratur och teater, till slöjd, mat och sedvanor. Den äkta
sameslöjden (duodji) omfattar slöjd och konsthantverk som tillverkats

Ammarnäs kyrkstad eller ”Lappstan” som den även kallas.

av samer, oftast i skinn, horn och rot och som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger. Sameslöjdstiftelsen (Sámi Duodji) har till uppgift att främja, stödja och utveckla
samisk slöjd och samiskt konsthantverk samt att värna om det samiska
hantverks- och kulturarvet.
Den samiska klädedräkten kallas kolt, och koltens utseende varierar
beroende på varifrån samerna kommer. Det gemensamma är färgerna blått, rött, gult och grönt och att kolten används vid högtidliga
tillfällen. Samerna har en egen flagga och en egen nationalsång.
Jojken, det samiska sättet att sjunga, betraktas som den äldsta bevarade musikkulturen i Europa. Den fyller såväl sociala, musikaliska
som religiösa funktioner. Med jojken skapar samerna en känslomässig
förbindelse mellan människa, djur och natur. Samerna jojkar inte om
något som man gör när man sjunger, utan de jojkar något, och på så
sätt blir de en del av det de jojkar. Just denna identifikationsprocess
väckte tidigt kyrkans misstro och medförde att jojkandet betraktades
som något syndigt av kristendomen.
På Skogsmuseet i Lycksele finns den världsunika samlingen ”Samiska
skatter” med ca 2500 samiska föremål, tillverkade från 1500-talet fram
till nutid.

Politik
1993 tillkom Sametinget som är en statlig myndighet och ett folkvalt
organ. Valen hålls vart fjärde år. Även om samerna försökt organisera
sig i 100 år så är det inte förrän Samtingents tillkomst som politiska
partier har bildats. Från statsmaktens sida har Jordbruksdepartementet
det övergripande ansvaret för samiska frågor.

Sameslöjd som utgår från samiska traditioner, formtänkande, mönster
och färger (duodji).
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3.6 Dagens samer i Vindelälvsdalen och dess
omgivning
De fem samebyarna Svaipa, Gran, Ran, Malå och Umbyn har idag sina
marker i och omkring Vindelälvsdalen. Vindelälven är betydelsefull
som flyttled för rennäringen. Tallhedarna i älvdalen är viktiga vinterbeten för samernas renar eftersom snön ofta är lösare nere i dalarna
än på höjderna mellan dessa. Renarna gräver sig ner genom snön med
klövarna för att komma åt lavbetet på marken. Älven är även ett riktmärke för renskötare och renar att navigera efter.
Vindelälvens början, på nordsidan av fjället Sarvestjåkkå söder om
Nasafjäll, ligger inom Svaipa samebys åretruntmarker. Därefter rinner
älven in i Grans sameby och fungerar sedan som en gränsälv mellan
Grans och Rans samebyar. Mellan Råstrand och Vormbäcken rinner
Vindelälven genom Malå samebys marker. I Vännäsby, där Vindelälven förenas med Umeälven, rinner älven in i Umbyns samebys vinterbetesmarker.

Svaipa sameby

Grans sameby
Grans sameby består av ungefär 40 medlemmar i ca 10 renskötselföretag. Högsta antal tillåtna renar vintertid, d v s det totala antalet
kvarvarande renar efter slakt, är fastställt till 8 600. Åretruntmarkerna
längs Vindelälven finns inom Sorsele kommun, medan vinterbetesmarkerna återfinns inom Sorsele, Lycksele, Vindeln och Umeå kommuner.
Grans sameby har mycket samarbete med Svaipa sameby. Gränsen
mellan Ran, Gran, Malå och Maskaure samebyar är inte fastställd nedanför odlingsgränsen.
Grans åretruntmarker vid Vindelälven
I slutet av april och början av maj har vintergrupperna nått upp mot
odlingsgränsen väster om Sorsele och flyttningen upp till åretruntmarkerna sker till fots. Renarna släpps i regel västerut när Laisälven har
passerats. Flyttning sker också ibland förbi Giertsbäcken eller ända
upp mot Björkfjället innan renarna släpps för att beta sig västerut.
Här blandas Grans renar med Svaipa samebys renar, vilket är normalt
eftersom vår- och sommarområdena sambrukas.

Svaipa sameby består av 15 aktiva renskötselföretag. Högsta antal
tillåtna renar vintertid, d v s det totala antalet kvarvarande renar efter
slakt, är fastställt till 5 000. Samebyn bedriver barmarksskötsel i nära
samarbete med Grans sameby, och det finns ingen naturlig gräns mellan byarna. I väster använder Svaipa norska marker för sommarbete.

Kalvningen inleds under perioden 25 april-30 maj. Kalvningsområdet för samebyns renar sträcker sig från odlingsgränsen, över Björkfjället och upp till Vindelkroken. Den fjällnära skogen kring Nalovardo och Björkfjället har rik tillgång på hänglav och har därför stort
värde som renbete. Området är ett mycket viktigt kalvningsland för
Grans sameby.

Renskiljning och slakt i Biergenis.

Vy över Vindelälvsdalen och Vindelfjällen från Biergenis.

Renarna betar under sommaren från Björkfjället och Ammarfjället
västerut mot norska gränsen. Sommarbete finns också på norsk sida
enligt tidigare gällande konventionsbestämmelserna mellan Sverige
och Norge. Gränsen västerut utgörs av ett konventionsstängsel.
Samebyns västliga åretruntmarker ligger inom det mycket stora Vindelfjällens naturreservat och är väglöst land.
Grans vinterbetesmarker vid Vindelälven
I november månad börjar samebyn normalt samlingarna inför den
skiljning som ska ske innan vintern och detta sker gemensamt med
Svaipa sameby. Samlingarna sker vid Biergenis och Laisheden inom
Grans sameby. Renarna skiljs ut till olika vintergrupper för vidare
flyttning till olika betesområden inom vinterbeteslandet närmare kusten. Flyttningen sker, för de vinterbetesgrupper som ska långt österut,
oftast med lastbil.
Flyttningen västerut sker normalt under den senare delen av april. Tidpunkten för när flyttningen påbörjas är dock mycket beroende av hur
långt våren och snösmältningen har kommit. De flesta av vintergrupperna flyttar idag oftast till fots, men även flyttning med lastbil kan
förekomma.

Rans sameby
Rans sameby är en fjällsameby och består av ca 75 medlemmar i 22
aktiva renskötselföretag. Högsta antal tillåtna renar vintertid, d v s det
totala antalet kvarvarande renar efter slakt, är fastställt till 10 000. I
Rans sameby finns många unga som vill ta över, men alla som vill kan
inte bli renskötare, eftersom renantalet är begränsat med hänsyn till
betestrycket.

Decembermorgon med betande renar vid Holmfors.
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Rans åretruntmarker vid Vindelälven
Samebyn har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele
kommun, medan vinterbetesmarken omfattar Sorsele, Lycksele, Vindeln och Umeå kommuner.

För Rans sameby är Vindelälven en central flyttled mellan olika
säsongsområden. Längs Vindelälven går även Vindelälvsleden med
leder för skoter och hundspann, något som ibland innebär problem ur
rennäringssynpunkt eftersom renarna blir störda.

I mitten av maj månad befinner sig vajorna på högfjället, då kalvningen startar. Intensivt kalvningsland är Guvertfjället, Ältsvattnet och
sydsluttningen av Ammarfjället. Under försommar- och sommartid rör
sig renarna västerut för att under högsommaren befinna sig i sommarlandet inom kalfjällsområdet väster om Ammarnäs.

Rans sameby använder, liksom övriga samebyar, helikopter, skoter,
motorcykel och lastbil. Även islandshästar har använts i renskötseln
i fjällområdet. Det pågår också ett försök inom samebyn att använda
skärmflygning i renskötselarbetet. Metoden utprovas för att se om det
är möjligt att ersätta helikopter och motorcykel vid spaning, samling
och drivning av renarna.

Ran har även sommarbetesland på norsk sida enligt den tidigare gällande renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge. Omfattningen
kan dock närmast betecknas som symbolisk.

Malå skogssameby

Samlingarna för den ordinarie höstslakten börjar kring den 10 september. Samlingar sker från hela höstlandet mot Kraipe där all slakt
genomförs.
Rans vinterbetesmarker vid Vindelälven
Från Vännäsby och ner till kusten är inte den sydvästra gränsen fastställd, så där delar Rans sameby marker med samebyn Ubmeje tjeälddie. Inte heller den nordöstra gränsen nedanför odlingsgränsen mot
Grans sameby är fastlagd.
Rans sameby är uppdelad i 5-6 vinterbetesgrupper. Samebyn skiljer
sina renar i de olika grupperna ovanför och nedanför Sorsele. I slutet
av december är vinterbetesgrupperna klara att börja flyttningen av
renarna till vinterbetesområdena och nedflyttningen sker med lastbil,
men även till fots. Vinterbetesområdet sträcker sig från Sorsele i nordväst ända till Umeå i sydost.
Det är bra betesmarker längs Vindelälven. Betesförhållandena är avgörande för var samebyn kan hålla till med sina renar, men även väder
och vind påverkar var hjordarna kan beta. Det är säkrare bete ovanför
Vindeln, eftersom det är stabilare väder där vilket innebär mindre risk
för bottenfrysning.
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Umbyns sameby
Umbyns sameby är en fjällsameby som bedriver renskötsel från norska
gränsen mellan Tärna och Sorsele ner till Bottenviken i Umeå kommun.
Samebyn har vinterbetesmarker längs Vindelälven vid Vindeln och
Vännäsbys samhällen. Från Vännäsby och ner till kusten är inte den
sydvästra gränsen fastställd, så där delar samebyn marker med Rans
sameby.
Umbyns sameby består av 21 renskötselföretag och det högsta tillåtna
renantalet är 7800 djur i vinterhjorden.

Malå är en skogssameby som bedriver renskötsel från Sorsele-Slagnäs
i nordväst och ner till kusten. Åretruntmarker längs Vindelälven finns i
stort sett mellan Råstrand och Vormbäcken.
Malå sameby består av 11 rennäringsföretag. Högsta renantal är 6000
renar.
Malås åretruntmarker vid Vindelälven
I april påbörjas flytten från vinterbetesområdet vid kusten till sommarbeteslandet ovan lappmarksgränsen. Flyttningen sker i regel till fots
och man använder fasta och provisoriska hagar utefter flyttlederna.
Renarna släpps vid första maj för kalvning.
Genom datorstöd och individmärkning har samebyn idag en bra översikt över renstammen.
Malå sameby är en av få byar med en så kallad renbruksplan. Genom
ett gott samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå
och 1500 provytor ute i betesmarkerna kan man hela tiden ha en uppdaterad bild av betestrycket och tillgången på lav m m. Varje år sker
en uppföljning och systemet är även kopplat till en analys av satellitbilder.
Samebyn är delägare i det samiskt delägda slakteriet Grundnäs kött.

• Vindelälvsdalen och dess närområde är ett av de sista områden
i världen där en ursprungsbefolkning fortfarande baserar sin
näring på säsongbaserad renskötsel och leder sina hjordar mellan
fjäll och kust, till vissa delar till fots
• I ett unikt samspel har renar och tamboskap genom historien
betat på samma marker i området och gör det än idag.
• Gränsöverskridande verksamhet och samarbete med Norges
samer genom 1973 års renbeteskonvention.
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Figur 4.1:1 Befolkningsmönstret 2005 avbildat på 250x250 metersrutor visar att helårsboende finns längs merparten av Vindelälven.
Befolkningen är generellt gles, frånsett i Vännäsby, Vindeln, Hjuken,
Åmsele, Rusksele, Vormsele, Sorsele och Ammarnäs.

4. Regionens funktion
Denna analys av regionens funktion beskriver Västerbottens och
Vindelälvsstråkets befolkningsunderlag, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och infrastruktur. Baserat på detta underlag kan man
identifiera åtgärdsbehov och var åtgärder kan sättas in för regionens
vidareutveckling i samband med Vindelälven som världsarv.

4.1 Ortsystem och befolkning
Västerbottens län har ett tätortsmönster som till stor del följer kusten
och älvdalarna. Många av orterna är gamla bruksorter i kustlägen.
Andra är lokaliserade i dalgångarna där goda jordbruksförutsättningar
finns, t ex Vännäsby, Degerfors/Vindeln och Ammarnäs. Majoriteten
av människorna bor i kuststäderna.

Befolkningsutveckling i Västerbotten
Befolkningsutvecklingen har varit negativ i norra Sveriges inland de
senaste 40 åren, vilket till stora delar beror på skogsbrukets och övriga
basnäringars rationaliseringar. Födelseunderskott råder generellt i
regionen till följd av en ogynnsam åldersstruktur och ett flyttningsunderskott av yngre människor, speciellt kvinnor. Betydande flyttning
har skett från regionens landsbygd och mindre orter till medelstora
och större städer både inom och utanför regionen.
Åldersstrukturen har ett typiskt utseende för en region med födelseunderskott. Antalet unga i åldern 15-24 har minskat i majoriteten
av kommunerna. Etableringen och utvecklingen av högre utbildning
i Umeå och Skellefteå har minskat befolkningsförlusterna i dessa
städer.

Befolkningsutveckling i Vindelälvsdalen
Figur 4.1:2 visar att samtliga orter i Västerbottens inland har minskat
under perioden 1995-2005. Mindre orter och byar längs Vindelälven
och i övriga inlandet har haft särskilt kraftig minskning av befolkningen, vintersportorten Hemavan undantagen.

Figur 4.1:2 Tätorterna i Vindelälvsstråket minskar. Endast Umeå, med
närbelägna orter, har haft positiv
befolkningsutveckling.
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Fastighetspriser
Villapriserna är en indikator på en kommuns attraktionskraft. Alla
norrlandskommuner, utom Umeå och Vännäs, ligger under rikssnittet. Fastighetspriset har en klar koppling till ortens storlek, serviceutbud och tillgänglighet samt dess infrastruktur.

Vision för framtiden
Fokus på världsarvet skapar arbets- och utbildningstillfällen. Detta
stärker attraktiviteten och befolkningsutvecklingen. Ungdomar,
studenter och kompetent arbetskraft attraheras till Vindelälvsdalen.
Samhällsservicen kan utvecklas, liksom de turistiska utbuden.
Vindelälvsdalens goda miljö och låga fastighetspriser, i kombination
med ökade arbets- och utbildningstillfällen och utökad samhällsservice, gör bygden attraktiv för unga att bilda familj och bosätta sig i.
Här finns livskvalitet och trygghet.
De låga fastighetspriserna lockar även utländska köpare av fritidshus
till Vindelälvsdalen genom dalens glesbygdskaraktär med dess tystnad, rofylldhet och naturmiljö med allemansrätt.
Utländska köpare av fritidshus i Sverige attraheras av olika faktorer.
För tyskar har natur och ostördhet stor betydelse och skogsmiljöer är
ofta mer intressanta än kustmiljöer.
För norrmännen har närhet och pris betydelse. Norrmännen uppskattar ofta mer urbana miljöer med restauranger och nöjen. Boende vid
sträckan längs Vindelälvens och Umeälvens nedre delar kan, tillsammans med Umeå stad, tillhandahålla naturupplevelser och ett aktivt
uteliv

4.2 Sysselsättning och kompetensförsörjning
Näringsliv
Umeå har som utbildningsort och länscentrum stor offentlig sektor
med universitetet, universitetsjukhuset, länsförvaltning och brett serviceutbud. Umeå har också växande tillverkningsindustri, bl a Volvo
Umeverken och Ålömaskiner.
Traditionellt har den järnvägsanknutna verksamheten dominerat sysselsättningen i Vännäs kommun, men under senare år har den minskat
kraftigt. Idag är nästan hälften av kommunbefolkningen sysselsatta
inom den offentliga sektorn, varav utbildning vid gymnasieskolan
Liljaskolan står för en betydande del.
Vindeln har specialisering inom verkstadsindustrin avseende automatiserad skogsbruksutrustning, roterande utrustning för grävmaskiner etc.
De största privata arbetsgivarna är industriföretagen Cranab AB och
Indexator AB.
Lycksele har som centrum för Västerbottens inland en relativt stor
andel verksamma inom hälso- och sjukvård ochKiruna
har dessutom många
anställda inom utbildning, handel och besöksnäring. Lycksele har stor
betydelse för ortsystemet i Västerbottens inland, främst beroende på
väl differentierad arbetsmarknad och relativt brett utbildningsutbud.

Mo I Rana

Figurerna visar också förvärvsfrekvens 2005 i olika kommuner för
kvinnor resp män. Förvärvsfrekvensen för kvinnor ligger över rikssnittet i Umeå, Bjurholm, Robertsfors och Sorsele. Länscentra har
vanligen högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet och Umeå har
sedan flera decennier särskilt höga förvärvsfrekvenser.
Förvärvsfrekvensen för män i Västerbottens inland är generellt lägre
än för kvinnor. Detta beror dels på att männen i högre utsträckning än
kvinnorna stannar kvar, dels på omfattande omstrukturering i näringslivet de senaste 40 åren, varvid särskilt mekaniseringen inom skogsbruket påverkat. Under senaste decennier har en ny näring etablerat
sig i området, som blivit ett centrum för internationell biltest. Sorsele,
Arvidsjaur och Arjeplog har särskilt många arbetstillfällen med anknytning till denna näring.
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Karaktäristiska funktionsmönster kan konstateras hos arbetsmarknaderna på samma sätt som i andra regioner i landet. Obalanser finns i första hand beroende på näringslivets och den offentliga
sektorns olika inriktningar och specialisering samt på de omstruktureringar av näringslivet som kontinuerligt sker. Av
��� figurerna 4.2:2
och 4.2:3 framgår det att Lycksele har en roll som kompletterande
arbetsmarknad i regionen.

Sorsele har ett småskaligt näringsliv med inriktning på träindustri,
elektronik, jord, skog, besöks- och rennäring.

Sorsele

Bebyggelse vid Vindelälven, Vindeln.

Sysselsättning

Skellefteå
Robertsfors

Umeå

Figur 4.2:1 Näringslivsstrukturen
i stråket är i relativt hög grad
Östersund
Örnsköldsvik
baserad på tillverkningsindustri och offentlig sektor. Utveckling av
besöksnäringen har potentialer att skapa mera differentierade och mer
intressanta arbetsmarknader.

Slöjdarnas Hus vid Vindelälven, Vännäsby.
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Figur 4.2:2 Förvärvsfrekvens och pendling mellan kommuncentra. Förvärvsfrekvensen för kvinnor är lägre än för män
i regionen. Pendlingsbytet är relativt begränsat beroende på
långa restider till kompletterande arbetsmarknader.

Pendling
Pendling fungerar balanserande för kvinnor liksom för män. Kvinnor är dock något mindre benägna att pendla, i synnerhet om kollektivtrafiken inte är tillräckligt bra. Kvinnor pendlar dessutom kortare
sträckor än männen. Detta mönster finns i flertalet svenska regioner
och beror på etablerade könsroller, brister i kollektivtrafikstandard och
att männen nyttjar hushållets bil mer än kvinnorna.
De största pendlingsströmmarna i Västerbotten sker mellan kuststäderna, eftersom befolkningen här är större och för att arbetsmarknaderna
har mer diversifierade arbetsplatsutbud samt tack vare bättre kommunikationer. Kvinnornas arbetsplatser ligger främst i kommunernas huvudorter, där det finns arbetstillfällen inom den offentliga sektorn, bl a
sjukvården, medan männens pendlingsmönster är mer vittförgrenade.

Utbildning
Vännäs kommun har förskola, grundskola och särskola. Liljaskolan
är kommunens gymnasieskola och den bedriver även vuxenutbildning
och konferensverksamhet. På skolan studerar drygt 900 gymnasieelever från omkring 70 kommuner och tvåhundra vuxenstuderanden. I
Hällfors, norr om Vännäs, ligger Hällfors friskola med årskurser 1-6. I
kommunen finns även vuxenutbildning och en musikskola.
Vindelns kommun har förskola, grundskola och särskola, samt komvux. Eleverna i Vindelns kommun går gymnasieutbildning antingen i
Lycksele, Vännäs eller Umeå.
Lycksele kommun har förskola, grundskola och särskola. Gymnasiet
Tannbergskolan har ca 1 200 elever och här finns även komvux.
I Sorsele kommun finns förskola, grundskola, gymnasium (enbart årskurs 1), komvux och Svenska för invandrare (SFI).

Figur 4.2:3 Männen har i stort sett samma pendlingsmönster som kvinnorna, men
har något högre pendlingsbenägenhet.
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Kompetensförsörjningen med högre utbildade har stora geografiska
obalanser. I Västerbotten är det endast Umeå kommun som ligger
över rikssnittet i andelen högutbildade kvinnor och män. Detta kan
förklaras av Umeå universitet, samt Umeås mer diversifierade arbetsplatsutbud inom service- och tjänstesektorn. Liksom i landets övriga�
periferiområden har särskilt männen låga andelar högre utbildade i alla
inlandskommuner.

1995 uppfördes Vindelfjällens forskningsstation i Ammarnäs i anslutning till Vindelfjällens Naturreservat. Forskningsstationen är öppen för
alla och en plats för forskning, utbildning och möten.

Vännäs och Lycksele ligger under riktssnittet med andel högutbildade
kvinnor men har större andel högutbildade jämfört med majoriteten av
grannkommunerna. Detta beror till stor del på den av Umeå universitet
utlokaliserade utbildningen i Lycksele där ca 100 programstudenter
studerar. I Lycksele finns även Lernia som har ett antal praktiska utbildningar och en kommunal musikskola. I Vännäs ligger Munkerröds
utbildningscenter som har gymnasieskola, bl a floristutbildning, och
vuxenutbildning. Liljaskolan har förutom gymnasieutbildning även
komvux.

Serviceutbud

Distansbaserade högre utbildningar och andra kompetensinsatser
kan idag erbjudas i regionen genom kommunernas lärcentra och
med stöd av modern informationsteknik.

För kommunerna längs Vindelälven ligger närmaste länsdelssjukhus i
Lycksele och regionsjukhus i Umeå.
Handel, post, banker, tandvård och övrig service finns i kommunernas
centralorter och i varierande utsträckning i övriga tätorter.

Ökade möjligheter till arbete och utbildning gör att invånare väljer
att inte flytta från sin hemort, samt lockar människor att flytta hit.
Ökat befolkningsunderlag skapar i sin tur incitament till bibehållen
och förbättrad samhällservice.
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Figur 4.2:4 Antalet kvinnor med högre utbildning är fler än män,
men andelen ligger under rikssnittet, liksom i Sveriges övriga glesbygdsområden.
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Vindelälvsdalens vackra och omväxlande miljö kommer med lokalt
engagemang att få en positiv utveckling till betydande del byggd på
nationell och internationell turism. Genom tillvaratagandet av världsarvets många kvaliteter fortsätter det småskaliga näringslivet att
utvecklas. I de nedre delarna av Vindelälvsdalen utvecklas besöksnäringen även med anknytning till den industriella nisch som skapats av
skogsbrukets rationalisering. Fokus på världsarvet stimulerar till högre
utbildning inom såväl miljö-och naturinriktning som andra nischer.
Detta stärker förutsättningarna både för näringsliv och för besöksnäringen, som blir alltmer internationell.

Ett ökat engagemang hos, och samarbete mellan, befolkning, företag
och myndigheter, skapar en grund för ett gynnsamt samhällsklimat för
nytänkande och innovationer. Detta medför att bygden får förutsättningar till utveckling även i ett längre perspektiv.

Vid SLU, Vindelns försöksparker har ett regionalt anpassat forskningsprogram om den boreala skogens nyttjande byggts upp sedan
1997. Målsättningen med forskningsprogrammet är att ta fram nya och
kommersiellt utvecklingsbara idéer och produkter som kan resultera i
ökad sysselsättning i norra Sverige.

Mo I Rana

Vision för framtiden

Sollefteå

Figur 4.2:6 Samhällsservice i form av vård och utbildning.
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4.3 Turism och rekreationsutbud
Natur- och kulturbaserad turism är en växande del inom den globala
turismindustrin, och den naturbaserade turismen äger ofta rum i
skyddade områden som nationalparker och världsarv. Vindelälvsdalens varierande naturlandskap och långa kulturhistoria gör området
till ett attraktivt resmål.

Boende, museum och naturrum
Längs hela Vindelälven finns besöksnäringsboende i olika former, som
hotell, pensionat, vandrarhem, stugbyar och campingplatser, och caféer och restauranger. Exempel på boenden är Hotell Forsen i Vindeln,
Nalovardo stugby i Sorsele och Ammarnäsgården.
I Slöjdarnas Hus vid Vindelälven i Vännäsby och i Hemslöjdsutställning i Vormsele kan man se och köpa same- och hemslöjd från regionen.
Vid Vindelforsarna finns Kvarnområdet, där man på sommaren
använder den gamla kvarnen från 1888 som konstutställningslokal
och mjölnarbostaden som Café Mjölnaren. En gammal timmerloge
intill mjölnarbostaden fungerar som museum med utställning över
Vindelälvens flottningshistoria.Vindelälvens naturrum ligger på nedre våningen i Hotell Forsen och har bl a utställningar om älvdalens
natur.
I Kristineberg erbjuds guidade turer 90 meter under jorden till den
världsunika underjordskyrkan S:t Anna med Kristusgestalten i berget
samt visningsgruva. Boende finns vid Thornégården.

Inlandsbanemuseet finns i stationshuset i Sorsele och här berättas
historien om den 1289 km långa Inlandsbanan. Idag kan man resa med
rälsbuss mellan Kristinehamn och Gällivare (landsvägsbuss MoraNykroppa) och välja att göra uppehåll längs banan för att delta i olika
aktiviteter.
Ammarnäs naturrum öppnades i början av 1980-talet i hotell Ammarnäsgården och har sedan 2004 en ny utställning. Här kan man ta
del av information om Vindelfjällens natur och kultur och få tips om
vandringsleder och intressanta besöksmål.

Natur och äventyr
Under sommarhalvåret ger älven möjlighet till forsränning och kanotutflykter genom vacker och varierande miljö. Andra attraktiva aktiviteter är hästridning, bärplockning och att bo och vandra längs Kungsleden eller i vildmarken. Vindelälvsleden är ett begrepp för en skyltad
allemansled, med cykel- och skoterled, som följer Vindelälven mellan
Vännäsby och Ammarnäs. Den 6 mil långa Isälvsleden mellan Vindeln
och Åmsele ger attraktiva naturnära upplevelser för vandraren. Längs
leden finns en övernattningsstuga och grillplatser.
I Vindelfjällens naturreservat har man möjlighet att uppleva samernas
sommarvisten, kalvmärkning, vandra, se samiska historiska lämningar,
plocka bär och fjällfiska. Här kan man antingen välja att tälta, bo i
stuga eller på traditionellt vis i kåta.
Den snörika vintern ger bl a möjlighet till utförsåkning, längdskidåkning, hundspannsturer och skoterkörning. Exempel på skidanläggningar är Nalovardo i Sorsele och Näsberget i Ammarnäs, beläget i
fjällvärlden.
Längs Vindelälven finns ett utbyggt system av spår och leder för skoterkörning. Förutom Vindelälvsleden är skoterlederna kring Ammarnäs
och mot Tärnaby/Hemavan exempel på bra vinterleder.

Jakt och fiske
Vindelälven och dess närområde lockar jägare från hela världen. Ripa
är ett av de mest populära jaktobjekten, men det finns även skogsfågel
som tjäder och orre. Fågel- och småviltsjakt är lämpligast från slutet
av augusti till oktober. Älgjakten startar i september.
Vindelälven är främst känd för harrfisket. Flugfisket är den populäraste
fiskemetoden efter harr. Varma sommarkvällar och nätter bjuder ofta
på ett gott torrflugfiske. Dagsländorna kläcker främst under försommaren, men kan emellanåt även kläcka under juli-september. Attraktiva
fiskesträckor finns t ex nedströms Ammarnäs, Kraddsele och i Bäckarforsen, Ekorrsele. Dessa har speciella flugfiskesträckor med förhöjda
minimimått och fångstbegränsningar.
Fisket efter lax har under senare år blivit allt bättre. Merparten av
laxfisket sker från båt, med släpande wobbler eller skeddrag. Flugfisket efter lax har under senare år ökat och har stor utvecklingspotential. De bästa laxfiskeplatserna finns i trakterna runt Gargnäs och
Vindeln. Renforsnacken i Vindeln bjuder både på gott flugfiske och
spinnfiske.
Attraktivt fiske efter grövre öring (den s k Ammarnäsöringen) finns
främst i Vindelälven uppströms Storvindeln till Ammarnäs. Årligen
fångas över 100 storöringar inom dessa områden och medelvikten
är vanligen runt 3,5 kg. I älvsområdet finns även bra fiskevatten för
gädda och aborre.
Älven är öppen för sportfiske på nästan hela sträckningen, men är
uppdelad på ett flertal fiskekortsområden. Exempel på fina fiskeplatser
är Kraddsele, ca 20 km söder om Ammarnäs, harrfiske i Laisälven och
Stensundsforsen och flugfiske vid Bäckarforsen nedströms Ekorrsele.
Det finns jakt- och fiskearrangörer som ordnar guidade jakt- och fisketurer längs Vindelälven och dess omgivningar, och övernattningsmöjligheter finns ofta i nära anslutning.

Arrangemang
Sveriges största löparstafett, Vindelälvsloppet, som pågick 1984-2003,
och världens längsta draghundsstafett, Vindelälvsdraget, som lanserades 1988, har haft stor betydelse för engagemanget och samarbetet
hos ortsbefolkningen och för marknadsföringen av Vindelälven. Nya
motions- och idrottsarrangemang har senare utvecklats som Drakbåtstävlingen i Vindelgransele, Kungsledenrännet mellan Hemavan och
Ammarnäs och Vindelälvens Multisportrace mellan Åmsele och Vännäsby.

Vision för framtiden
Vindelälven stärks som turistiskt varumärke genom världsarvskvaliteterna. Variationsrikedomen i Vindelälvsdalen tas tillvara med en
stor variation i utbud som utvecklas till ett samverkande system. Detta
samverkande turistiska system stärker varumärket ytterligare och ökar
turistflödena till den nuvarande förhållandevis småskaliga och miljöoch naturvänliga turismen.

Vindelälvsdraget, världens längsta draghundsstafett.
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Figur 4.3 Rekreations- och turismutbud i kommunerna längs
Vindelälven.
Statistiken, som är från 2006 och uppdelad kommunvis, utgörs av hotell,
motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst
fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar, samt alla
STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig
uthyrning ingår. Statistiken omfattar också förmedlade privata stugor och lägenheter, samt
campingplatser med minst tjugo tomter (privat uthyrda stugor etc är inte inkluderade).
Källa: SCB

Åsele

V
st

Slöjdarnas Hus
Flottarmuseum
Nybyggarmuseum
Hotel Vännäs

Vindeln

Vindelforsarna
Kvarnområdet
Hotell Forsen
Naturum
Stornorrfors
Hällristningar

Bjurholm Vännäs
Umeå

28

Vasa

Idéstudie December 2008

Mo I Rana

Bil- och busstrafik
De viktigaste vägarna i regionen är Vindelälvsvägen (363), Blå vägen
(E12) och Silvervägen (95) som går parallellt med älvarna, samt E4
och E45 i nordsydlig riktning. E4 och E45 har TEN-status. Att en väg
har TEN-status innebär att den bedöms som särskilt betydelsefull i det
Transeuropeiska nätet (vägar, järnvägar, pipelines, hamnar, flygplaster
etc). Väg 363 slutar i Ammarnäs.
I och med tunneln under fjället Umskaret för E12 har tillförlitligheten
i transportsystemet mellan Sverige och Norge ökat, vilket har en stor
betydelse för både turistiska ubud och godsflöden.
Bussförbindelserna mellan Vindelälvens orter består av Länstrafikens
linjer Umeå-Vindeln-Åmsele, Umeå-Lycksele-Sorsele och UmeåSkellefteå-Arvidsjaur-Sorsele. Linjerna anknyter också till bussförbindelserna längs E45 och E4.

Järnvägssystemet
Stambanan genom övre Norrland går från Boden, via Hällnäs och
Vännäs, ner till södra Sverige. Från Vännäs går en tvärbana till/från
Umeå. Från Hällnäs går Tvärbanan via Lycksele med slutstation i
Storuman, där den ansluter till Inlandsbanan. Botniabanan kommer i
framtiden att knyta samman europeiska kontinenten och södra Sverige
med Vindelälvsdalen via Umeå på ett effektivt sett.
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Fungerande transportinfrastruktur och storregional integration har stor
betydelse för produktionsmiljöns kvalitet och förmåga att attrahera
människor och företag till kommuner och regioner. För att uppnå detta
behövs förbättrade storregionala och interregionala kommunikationer.
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För Hemavan Tärnaby Airport skapas med den nyligen invigda
Umskarstunneln intressanta samspelspotentialer med norska Helgeland
som innebär ökningar av såväl tjänste-, som turism- och privatresor
från norska Helgeland. Mo I Ranas flygplats är liten och planer finns
på att bygga en större. Många norrmän nyttjar Hemavans flygplats för
att flyga till/från Stockholm och sydligare destinationer.

Över Kvarken, mellan Umeå-Vasa, går en färjelinje som av tradition
haft betydelse för turismen i området. Färjetrafiken hämmades dock
negativt av särbehanding vid EU-inträdet.
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Vision för framtiden
Trafiksystemet utvecklas och behöver till betydande grad bygga på
vägtrafik, eftersom strukturen är gles och järnväg i dagsläget inte
betjänar annat än i Vindeln, Hällnäs samt i Sorsele. Väg 363 har
en huvudroll i trafikförsörjningen och har i sin södra del en viktig
anknytning från Vännäs upp till Vindeln. I Sorsele korsar den nordsydliga E45 som medger turistiska rundturer och att man bl a kan nå
Arvidsjaur, Arjeplog och norska Bodö, samt Gällivare, Kiruna, övriga
nordnorge och nordligasteTrondheim
Finland.
Busstrafik utvecklas i stråket, både för vardagsresor till och från
arbete, skola och service, och för turistiska resor. I samband med att
Botniabanan byggts skapas möjligheter för persontågtrafik längs Tvärbanan och för avgrenad nattågstrafik till inlandets orter från Öresundsregionen, Göteborgsregionen, Stockholmsregionen etc. Person- och
godstrafiken på järnväg längs tvärbanan mellan Hällnäs via Lycksele
till Storuman utvecklas. Allt detta skapar stärkta förutsättningar för
miljöanpassad turism såväl från den europeiska kontinenten som från
de södra delarna av Sverige.
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Figur 4.4:1 Vägsystemet har stor betydelse i det glest befolkade
inlandet.
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Flygsystemet
Det svenska flygsystemet är starkt fokuserat på huvudstadens flygplats,
Arlanda (se figur 4.4:2). Det norska flygsystemet är också starkt fokuserat på huvudstadsnavet (Gardermoen), men har fler sekundära nav i
främst Trondheim, Bodø och Tromsø.

Dubbelturer
/dag

Umeå flygplats är Norrlands näst största flygplats. Utrikestrafiken är
till största del utcharter, medan den på de mindre flygplatserna, t ex
Arvidsjaur och Hemavan, är incharter. Andra flygplatser i anslutning
till Vindelälvsdalen ligger vid Lycksele och Storuman (Gunnarn).
Uppsala

Lycksele flygplats ligger i anslutning till Vindelälvsdalen.

Figur 4.4:2 Flygnätet i Norden.
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5. Slutsatser
Den svenska regeringens beslut att inte bygga ut Vindelälven för
vattenkraft innebar i realiteten att svenska staten satte ett värde på
Vindelälven motsvarande åtminstone 20-30 miljarder svenska kronor.
Beslutet att bevara Vindelälven grundades på älvens rika natur- och
kulturresurser, och det ekonomiska värdet ger en dimension till Vindelälvens dignitet.
Vindelälvens unika forskaraktär och därtill knutna natur- och kulturmiljövärden innebär således en värderesurs och har enligt vår bedömning potential som världsarv. Resursen bör därför fortsatt bevaras och
kan utvecklas både reellt och symboliskt för såväl turistiska som vetenskapliga ändamål. Därmed vidmakthålls och vidareutvecklas också
viktiga natur- och kulturmiljöer för ortsbefolkningen.

Utbudet av högre utbildning och övriga kompetensinsatser behöver
stimuleras för att skapa stärkta förutsättningar, nytänkande och innovationer för det småskaliga näringslivets utveckling och i utbudet av
samhällsservice. Detta ger incitament till ökat befolkningsunderlag
när invånare väljer att inte flytta från sin hemort eller när människor
från andra delar av landet och utlandet ser möjligheter att bosätta sig i
Vindelälvsdalen.
Potentialerna behöver tas tillvara såväl av lokalbefolkningen som av
forskarvärlden. En strategi behöver därför utvecklas där universitet
och forskningsinstitut får resurser att ta initiativ till och vidareutveckla
potentialerna i en samspelsmodell med lokala och regionala aktörer
inom samhällssektorn och näringslivet längs Vindelälven.

Från Ammarnäs unika potatisbacke och deltalandskap via Guldlinjen
och inlandsisens geologiska formationer, kulturbygdsbevarande naturbeten, ned till de bördiga älvsedimentsjordarna vid sammanflödet med
Umeälven, bjuder Vindelälven på unika och variationsrika värden.

Genom delaktighet hos lokalbefolkning, samebyar, myndigheter och
akademi kan en ökad medvetenhet och insikt om potentialerna för
Vindelälvsdalen skapas. Härigenom kan även olika former utvecklas
för att ta dem tillvara, såväl miljömässigt som kommersiellt.

Eftersom de värden som bevaras är av stor dignitet, är det betydelsefullt att värdena vidmakthålls och förädlas på ett hållbart och strategiskt sätt för framtiden. Bevarandet av de unika värdena behöver ske
på ett sådant sätt att naturgivna inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen inte går förlorade, utan istället utvecklas.

Det faktum att staten beslutade att bevara Vindelälven från vattenkraftutbyggnad innebar också att befolkningen och näringslivet i stråket
fick avstå från betydande ekonomisk utveckling. Därför är det befogat
att staten, regionen och kommunerna gemensamt bidrar med beslut
och resurser för att i samverkan förvalta och utveckla älvdalens värden
och dela med sig kunskap och information till gagn för berörd befolkning och näringsliv i området.

Turistiskt och vetenskapligt finns stora potentialer till att vända samhällsutvecklingen till att bli positiv. Vindelälvsdalens vackra och
omväxlande miljöer från fjäll till kust kan med lokalt och regionalt
engagemang få en positiv utveckling till betydande del byggd på
nationell och internationell turism. Genom att tillvarata och exponera
världsarvets många kvaliteter kan älvdalens turistiska kvaliteter lyftas
fram genom strategiska profilanpassade investeringar, med tydliga
världsarvsanknutna teman och aktiviteter av bästa kvalitet och en aktiv
marknadsföring.
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