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Rapport över arkeologisk utredning med anledning av planerad 
jordavrymning på fastigheten Vindelgransele 1:82, Lycksele kommun. 

Inledning 
Med anledning av planerad jordavrymning på fastigheten Vindelgransele 1:82 har Västerbottens 
Museum AB genomfört en frivillig arkeologisk utredning av området enligt förfrågan från Hansa 
Resources Sweden AB.  

Sammanfattning 
En arkeologisk utredning har genomförts inför planerad jordavrymmning på fastigheten 
Vindelgransele 1:82, Lycksele kommun. Utredningsområdet är beläget ca 700 m nordöst om 
Vindelgransele by på Gransellidens nordvästsluttning. Vid utredningen påträffades inga forn- 
eller kulturlämningar. 

Syfte 
Utredningens syfte är främst att undersöka om oregistrerade fornlämningar kommer att beröras 
av det planerade jordavrymningsområdet. 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är beläget ca 700 m nordöst om Vindelgransele by på berget Gransellidens  
nordvästsluttning. Inom utredningsområdet finns idag inga registrerade forn- eller 
kulturlämningar. De närmast belägna kulturlämningarna är lokaliserade väster samt söder om 
området vid Vindelälven samt vid Hängbäcken och består av förhistoriska boplatser, tjärdalar 
samt nyare bebyggelselämningar. 
. 
 
Utredningsområdet består av svagt sluttande, skogbeväxt moränmark med inslag av sanka 
områden.  
 

 
Del av utredningsområdet med traktorspår i sankt område. 

Metod 
Vid utredningen inventerades den aktuella ytan. Utredningen genomfördes genom okulär 
besiktning samt provstick med jordsond. Utredningen genomfördes av tre personer som gick 
över ytan med ca 50 meters mellanrum. 



                 

Resultat 
Vid utredningen påträffades inga forn- eller kulturlämningar. Vid utredningstillfället fanns 
kvarvarande snö inom delar av området, men dessa var ganska begränsade till ytan och de 
bedöms inte kunna dölja några lämningar. Genom området löper en kraft-/telefonledning som 
tagits ur bruk, med stolparna står kvar. 
 
 

 
Kvarstående kraft-/telefonstolpe . 
 

Administrativa uppgifter 
Beställare  Hansa Resources Sweden AB, Kyrkgatan 41, 961 35 Boden 
Kartblad  23I 5d 
Fastighet  Vindelgransele 1:82 
Vbm dnr  310/08 
Planering arkivsök 2008-05-16 (0,25 dv) 
Utredningsperiod 2008-05-19   
Dagverken fält 1,5  
Dagsverken rapport 0,75  
   
 
 



Kartbilaga 

 
Vägkartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med rött. 
 

 
Fastighetskartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med rött.  
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