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Inledning
Med anledning av att Swevind planerar en vindkraftspark på Gabrielsberget i Nordmalings kommun genomförde Västerbottens museum en särskild arkeologisk
utredning under september och oktober 2008.
Utredningen genomfördes 20080930-20081007.

Sammanfattning
En särskild arkeologisk utredning genomfördes av Västerbottens museum under
hösten
2008. Vid utredningstillfället påträffades inga fasta fornlämningar.

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar
skulle berörs av den planerade vindkraftsparken.

Utredningsområdet
Utredningsområdet, som är ca 4 x 5 kilometer stort, ligger i huvudsak på ett höjdområde på Gabrielsberget som ligger mellan 200 och 225 meter över havet. Endast
små områden ligger på lägre höjd. Marken består till stor del av hällar eller myrmark. På några ställen var marken blockrik. Inga kända forn- eller kulturlämningar
fanns registrerade i FMIS (fornminnesregistret) innan utredningen.
Undersökningsområdet är idag väg- och stiglöstlöst land där man nu planerar att
anlägga 23 km ny väg.

Landskapet på Gabrielsberget består till stor del av omväxlande myr- och hällmark.
Foto Erik Sandén, VBM
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Metod
Äldre kartor över området som gamla ekonomiska kartan och generalstabskartan
studerades med avseende på äldre utnyttjande av området. Kartstudierna visade
att det legat fäbodar strax öster om utredningsområdet. Inga andra verksamheter
kunde spåras i det äldre kartmaterialet.
Efter kartstudier genomomfördes fältrekognosering inom området. Utredningen
genomfördes genom okulär besiktning samt provstick med jordsond.

Resultat
I de östliga delarna av området, från Vinsjön och upp mot Gabrielsberget fanns spår
av odling och slåtter i form av diken och igenväxta odlings- och slåttermarker. På
ﬂera högre belägna hällmarker fanns små stensamlingar av sentida karaktär, troligen små ”topprösen” som lagts upp vid utﬂykter under senare tid. Vissa rösningar
verkar även höra samman med skoterleder. Då utredningen berörde många olika
fastigheter fanns det naturligtvis även många gränsrösen inom utredningsområdet.
Inga fasta fornlämningar registrerades.

Rösning som troligen hör ihop med skoterleden som även markerats i trädet i bakgrunden.
Foto Erik Sandén, VBM

3

Gränsmarkering med kvarlämnad färghink. Foto Erik Sandén, VBM

Administrativa uppgifter.
Beställare: Swevind
Kartblad: 19J0e, 20J0d, 20J0e, 20J1e
Fastighet: Aspeå 1:7, Aspeå 1:15, Aspeå 1:16, Aspeå 2:18, Aspeå 2:21, Aspeå 3:5, Aspeå 3:6, Aspeå 3:7, Aspeå 3:28, Aspeå 5:14, Aspeå 6:9, Aspeå 6:10, Aspeå 6:11, Aspeå 10:1, Ava 1:9, Ava 1:10, Ava 2:12, Ava 2:13, Ava 3:18, Ava 4:5, Ava 5:9, Ava 5:12,
Ava 5:15, Ava 11:1,Ava 13:1, Jansmark 2:1, Nordmalings kommun och socken
Vbm dnr: 505/04
Dagsverken planering: 1
Dagverken fält: 15
Dagsverken rapport: 2
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Kartbilaga

Karta över utredningsområdet på Gabrielsberget.
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vbm.se

