Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Benstampen

Vid
Kvarnbäcken
3,5 km från
Sorsele

Svårighetsgrad:

Området är tillgängt för både rullstol
och barnvagn.
Parkering finns i direkt anslutning till
Benstampen.
Tillgängligt för barn.
OBS! Bäcken kan vara strid under våren.
Eldplats finns. OBS – ta med egen ved, finns att
köpa på Turistbyrån. Tidvis kan eldningförbud
gälla i kommunen, kolla med Turistbyrån.
Mot Ammarnäs

Benstampen ligger vid Kvarnbäcken ca 3,5 km från Sorsele
efter väg 363 i riktning mot Ammarnäs. Kvarnbäcken är ett
blivande Naturskyddsområde på grund av sin goda vattenkvalité med bland annat ett bra bestånd av flodpärlmussla.
Det är en gammal kvarn och benstamp som byggdes i slutet av
1800-talet av handlaren Nils August Rönnholm och länsman
J.G Lindberg.
I benstampen maldes ben som först kokats. Benmjölet användes som
gödningsmedel och foder till djuren. Vid platsen finns gott om utrymme för parkering och informationsskyltar finns uppsatta. Platsen är lätt
att hitta och tydligt skyltad från väg 363. Platsen har ett kulturhistoriskt
värde och besöks av såväl ortsbor
som besökare. Även skolan brukar
använda platsen som utflyktsmål.
Benstampen står öppen för
besökare och är invändigt restaurerad till fungerande skick. Vill
man promenera i området finns
det stigar både utmed bäcken,till
badstranden Skibbikken och till
Sorsele.

Brookmills and a Bone Mill
The mills are located 4 km north of Sorsele on route 363 to Ammarnäs. They
were built in 1892 by the villagers of Norrsele. In those days it was unusual to
purchase flour and every settler had at least one small field of barley. There is
also a mill that produces bonemeal which was used as a fertilizer or as a remedy
for calcium deficiency in animals. It was also used in the manufacture of soap.
In folk-lore bonemeal was considered a remedy for rachitis.

Allemansrätten – en unik möjlighet i Sverige

Att röra sig fritt i naturen är en rättighet – med det följer också skyldigheter och ansvar. Visa
hänsyn till djur och natur, till de som äger marken och till andra människor.
Inte störa – inte förstöra. I naturreservat och nationalparker finns särskilda bestämmelser.
De kan reglera om man får elda, ha med hund eller cykla, men oftast är bärplockning tillåten.
Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Sorsele

Koordinater:
WGS84: 65°34’1”N 17°31’18”E
WGS84 decimal (lat, long): 65.566901, 17.521568
SWEREF99 TM: 7273969, 616358

Så hittar du hit från Sorsele

Kör väg 363 mot Ammarnäs ca 3,5 km. Vid skylten
”Benstamp” svänger du vänster ner mot älven.
Benstampen ligger i anslutning till parkeringen.

Fakta om benstampar

En benstamp eller fästamp är en typ av kvarn som
förr i tiden användes för krossning av djurben till
benmjöl. Mjölet är rikt på kväve och fosfor och därför värdefullt som långtidsverkande gödningsmedel.
Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se
Turistbyrån Sorsele 0952-140 90
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I Benstampen från slutet av 1800-talet
maldes ben till gödningsmedel.

