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Rapport kulturhistorisk utredning Vindelgransele 7:2 

 
Sammanfattning 
Skogsmuseet i Lycksele AB har med anledning av Vägverket Produktion Beläggnings förfrågan om 
att anlägga berg- och moräntäkt genomfört en kulturhistorisk utredning där eventuell förekomst av 
kulturhistoriska lämningar vid området för täkten undersökts. Utredningen kom fram till att inga 
spår av kulturhistoriska lämningar finns i det undersökta området varför inga hinder finns för 
exploatering. 
 
Inledning 
Undersökningen har skett med anledning av Vägverket Produktion Beläggnings förfrågan om att 
anlägga berg- och moräntäkt på fastighet Vindelgransele 7:2. Länsstyrelsen beslutade med stöd av 2 
kap 11 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m (KML) att särskild arkeologisk utredning ska 
utföras. Undersökningen genomfördes av arkeolog Mikael Jakobsson 29 maj och 30 maj, 2008. 
 
Miljöbeskrivning: 
Vindelgransele 7:2 är beläget i Lycksele kommun i Västerbottens län. Det aktuella täktområdet 
utgörs av avverkad, markberedd, skogsmark. Berget överlagras av ett moränlager med en tjocklek 
som varierar mellan 3-6 meter. Inga lämningar finns registrerade inom området. 
 
Tidigare undersökningar i området 
De tidigare inventeringar som genomförts i området har huvudsakligen inriktats på ytor kring 
Vindelälven och dess biflöden. Det aktuella täktområdet är därigenom troligen ej genomgånget med 
syfte att inventera kulturhistoriska lämningar. 
 
Kopplingar till forskningsläget 
Den planerade täkten ligger endast några hundra meter öster om en kulturmiljö av riksintresse 
(Vindelälven, del av, AC 24d). Denna miljö omfattar äldre jordbruksbebyggelse med anor tillbaka 
till början av 1700-talet. Spår efter denna bebyggelse utgörs av kulturhistoriska lämningar som 
exempelvis fossila åkrar och lador. Ett stort antal lämningar efter äldre skogsbruk och flottning 
finns även i riksintresseområdet, bland annat tjärdalar och olika typer av flottningsanläggningar. 
 
I riksintresseområdet finns även ett stort antal fornlämningar registrerade. Längs Vindelälven finns 
bland annat boplatsgropar, härdar och kokgropar. Drygt 3 km söder om täktområdet ligger även en 
offerplats där bland annat pilspetsar, spännen och beslag i metall påträffats. Denna typ av offerplats 
har daterats till perioden 1000-1350 e. Kr. 
 
Eftersom det finns ett stort antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i anslutning 
Vindelälven och dess biflöden är det sannolikt att lämningar kan förekomma även inom andra 
områden. 
 
 

 



Syfte: 
 

Undersökningens mål:  
Syftet med undersökningen är att fastställa om det finns oupptäckta kulturhistoriska lämningar på 
ovanstående fastighet inför områdets exploatering. 
 
Frågeställningar: 
Finns oupptäckta lämningar och om så är fallet, kräver de undersökning vid exploatering? 
 

Metod och genomförande: 
 

Metoden som har används vid undersökningen är manuell inventering. Arkeologen har okulärt 
besiktat området, genom att med slag om 10 meter gå över berörd areal. 
 
Undersökningsområdet 
 
 
 
 
GPS-kord 
 
V  X 1616500 
 Y 7227988 
 
Ö X 1616911 
 Y 7228014 
 
N X 1616864 
 Y 7228223 

 
 
 

Resultat och slutledning: 
 

Vid inventering av berört täktområde på fastighet Vindelgransele 7:2 har inga lämningar påträffas. 
Området har tidigare markberetts och planterats vilket försvårat upptäckt av eventuella lämningar, 
men områdets karaktär och resultatet av inventeringen gör det emellertid osannolikt att sådana 
funnits inom det beröra området på fastighet Vindelgransele 7:2. 
 


