Arkeologisk utredning
Med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt
kraftledningsbygge i Åsele kommun,
kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun,
samt utmärkning av fångstgropar vid Örån i Lycksele kommun.

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten
Nina Granholm och Ronny Smeds 2008 Dnr 500/08
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Omslag: Karta över samtliga utredningsplatser.

Inledning
Enligt beslut från Länsstyrelsen kulturmiljö (Dnr 431-10723-2008) har Västerbottens Museum
AB genomfört en särskild arkeologisk utredning på Stor-Rotliden i Fredrika socken, Åsele
kommun. Utredningen genomförs med anledning av att Vindkompaniet AB planerar att
uppföra ca 40 vindkraftverk med ca 15 km tillfartsväg.

Sammanfattning
Vid den arkeologiska utredningen registrerades tre kulturlämningar; en jordkällare (RAÄ
Fredrika 241), ett område med röjningsrösen (RAÄ Fredrika 242) samt en ruin efter en koja
(RAÄ Fredrika 240). Alla har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.

Syfte
Utredningens syfte är främst att undersöka om oregistrerade fornlämningar kommer att
beröras av den planerade vindkraftsparken.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är ca 4,8 x 3,5 km stort, ligger på 450 - 570 meters höjd över havet och
berör bergen Stor-Rotliden, Norr-Rotliden och Norrberget. Terrängen består av kuperad
moränmark beväxt med övervägande barrskog, med ett större inslag av våtmarker i anslutning
till mindre vattendrag. Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade i FMIS
(fornminnesregistret) innan utredningen ägde rum.

Bild 1. Jordkällare på Norrberget, Åsele kommun.

Bild 2. Hästgetarkoja på Norr-Rotliden, Åsele kommun .

Metod
Äldre kartor över området, gamla ekonomiska kartan och generalstabskartan, genomsöktes
efter information om äldre utnyttjande av området, exempelvis fäbodar. Västerbottens
Museums tipsregister (tips om forn- och kulturlämningar från allmänheten) genomsöktes och
tips om fångstgropar, i direkt anslutning till områdets västra kant, återfanns.
I fält genomfördes utredningen genom okulär besiktning samt provstick med jordsond.
Lämningarna har registrerats med hjälp av Riksantikvarieämbetets registreringsprogram FältGIS och inmätts med GPS med 7 meters noggrannhet och har rapporterats in till
Riksantikvarieämbetet.
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Resultat
Vid utredningen påträffades tre kulturlämningar inom utredningsområdet (karta 1).
Kulturlämningarna utgörs av en rest av en jordkällare (RAÄ Fredrika 241) och ett område med
röjningsrösen (RAÄ Fredrika 242), vilka ligger på Norrberget. På Norr-Rotliden registrerades
en ruin efter en koja (RAÄ Fredrika 240). Enligt en ortsbo har den nyttjats av hästgetare. I
anslutning till området med odlingsrösen och jordkällaren kunde man förvänta sig en
husgrund från ett boningshus, ingen sådan påträffades dock. Kanske har området med
odlingsrösen (varav delar har en kraftigt avvikande vegetation) nyttjats som reservodling av t ex
potatis som har lagrats i jordkällaren. Höjdlägen är mindre frostlänta. Enligt den ortsbo som
berättade om hästgetarkojan så hade man även särskilda fårgetare. Alla får från de omgivande
byarna hölls på bete i området och på sensommaren genomfördes en fårskiljning då bönderna
skiljde ut sina får.
Fångstgroparna från tipsregistret, i anslutning till undersökningsområdets västra kant, kunde
inte återfinnas .

Bild 3. Röjningsröse och skillnad i vegetation på Norrberget.

Lämningsbeskrivning:
RAÄ Fredrika 240: Ruin efter hästgetarkoja, 3 x 2 m (NÖ-SV) och intill 1,8 m hög, med rester
av spismur i V. Kojan är timrad i 6 varv på långsidorna. Timret är slätbilat på insidan och runt
på utsidan. Gaveln i SV är helt nedmurknad och långsidorna når till taket i NÖ medan det i SV
endast är 2 - 4 varv kvar. I NÖ finns en del av taket kvar med synliga rester av näver och
takspån. I det västra hörnet finns rester av spismuren, 0,9 x 0,9 m och 0,4 - 1 m hög,
bestående av kallmurad natursten, 0,1 - 0,5 m stora. Omedelbart SV om spismuren ligger
plåtkåpan som hängt över spisen. På insidan av kortväggen i NÖ finns en del blyertsskrift och
inristningar, den äldsta från 1927. Utanför gaveln i SV är en brosten, 1 x 1 m och 0,2 m hög.
Enligt uppgift från en ortsbo har kojan använts av hästgetare som vaktade flera byars hästar
under sommarens skogsbete. Koordinater: 7128195 / 1624239 (RT-90 2,5 gon V). (Bild 2)
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RAÄ Fredrika 241; Jordkällare, 2 x 1,5 m (N-S) och intill 0,6 m djup, omgiven av en vall, 1 m
bred och intill 0,2 m hög, med en ingång i S. Koordinater: 7128556 / 1625751 (RT-90 2,5 gon
V). (Bild 1 & 5)
RAÄ Fredrika 242: Fossil åker, 40 x 30 m (NNÖ-SSV), avgränsas i N av upplagd stenkant, intill
2 m bred och intill 0,4 m hög. Inom området finns ca 15 röjningsrösen, 2 - 4 m i diameter och
0,4 - 0,8 m höga. Områdets norra del är mycket tätt beväxt av unggranar medan resten av
området är beväxt med i huvudsak björk. Runt området kan man hitta galvaniserad ståltråd.
Koordinater: 7128604 / 1625749 (RT-90 2,5 gon V). (Bild 3 – 5)

Administrativa uppgifter
Beställare
Kartblad
Fastighet
Vbm dnr
Lst dnr
Planering arkivsök
Utredningsperiod
Dagverken fält
Dagsverken rapport
Inventerad yta:

Vindkompaniet AB
21I 4e-f och 21I 5e-f
Burselberget 2:1 1, Åsele kommun
500/08
431- 10723-2008
1
8/10-4/11 2008
20
3
520 ha

Bild 4. Fredrika 242 urskiljbar på ortofoto

Bild 5. Fredrika 242 och 241 markerade på ortofoto.
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Kartor

Karta 1. Utredningsområdets utsträckning med planerade vägar och vindkraftverk samt de registrerade lämningarna.

Karta 2. Detaljkarta över Norrberget och Norr-Rotliden med de registrerade lämningarna.
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Inledning
På uppdrag av Vattenfall AB har Västerbottens Museum AB genomfört en arkeologisk
utredning intill Tuggens kraftstation i Lycksele socken, Lycksele kommun och mellan StorRotliden och Björkliden i Fredrika socken, Åsele kommun, med anledning av anläggandet av
nya kraftledningar. I uppdraget ingick även att märka ut två fångstgropar, Lycksele 649: 2 - 3,
vid Örån i Lycksele kommun, med anledning av att befintlig kraftledningsgata i närheten skall
breddas.

Sammanfattning
Vis den arkeologiska utredningen påträffades och registrerades en kulturlämning, tjärdal (RAÄ
Lycksele 1667), vid Tuggen och två fornlämningar, fångstgropar RAÄ Lycksele 243, 244) vid
Stor-Rotliden. De två fångstgroparna samt ytterligare två fångstgropar, Lycksele 649:2-3, vid
Örålandet i Lycksele kommun märktes ut.

Syfte
Utredningens syfte var främst att undersöka om oregistrerade fornlämningar kommer att
beröras av de planerade kraftledningsbyggena.

Utredningsområden
Utredningsområdet vid Tuggens kraftstation är ca 1 km långt och ligger på ömse sidor om
Umeälven. Vid kraftstationen, där kraftledningen kommer att passera älven, är den gamla
älvstranden överdämd, och de tär därmed inte möjligt att se spår efter verksamheter som
tilldragit sig där före regleringen. På den Västra sidan av älven består marken av relativt
blockrik morän vid kanten av älvbrinken beväxt med blandskog med dominans av gran. På
östra sidan är marken mer sandig och beväxt med tall.
Inom utredningsområdet vid Tuggens kraftstation fanns inga tidigare kända lämningar i
fornminnesregistret. I dess närområde finns följande lämningar; boplatser (RAÄ Lycksele
70:1, 371:1 och 771:1), kvarn (RAÄ Lycksele 92:1), kemisk industri (RAÄ Lycksele 96:1),
husgrund historisk tid (RAÄ Lycksele 93:1) samt flottningsanläggning (RAÄ Lycksele 773:1).
Utredningsområdet vid Stor-Rotliden är sammanlagt ca 4,5 km långt uppdelat på två
alternativa dragningar. Området ligger på 440 - 540 meters höjd över havet mellan bergen
Stor-Rotliden och Björkliden och fortsätter ned över Mellansjöbäcken och vidare mot
Mellansjökullen. Terrängen består av kuperad moränmark beväxt med övervägande barrskog,
med ett större inslag av våtmarker i anslutning till mindre vattendrag. Inga kända forn- eller
kulturlämningar fanns registrerade i FMIS (fornminnesregistret) före utredningen ägde rum.

Metod
Äldre kartor över området studerades med avseende på äldre utnyttjande av området.
Kartstudierna visade att det under slutet av 1800-talet legat en kvarn och en torvtäkt strax söder
om utredningsområdet intill Tuggens kraftstation. Inga andra verksamheter kunde spåras i det
äldre kartmaterialet.
I fält genomfördes utredningen genom okulär besiktning samt provstick med jordsond.
Lämningarna har registrerats med hjälp av Riksantikvarieämbetets registreringsprogram FältGIS och inmätts med GPS med 7 meters noggrannhet och kommer att inrapporteras till
Riksantikvarieämbetet.
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Bild 6 & 7. Fångstgropar intill planerad kraftledning vid Stor-Rotliden.

Resultat
Vid utredningen registrerades en tjärdal ca 40 m söder om den planerade kraftledningen intill
Tuggens kraftstation. Tjärdalar registreras som övrig kulturhistorisk lämning. Två fasta
fornlämningar, fångstgropar, registrerades intill utredningsområdet vid Stor-Rotliden (Bild 6 –
7), dessa märktes också ut. Även två fångstgropar (Lycksele 649:2-3) intill Örån i Lycksele
kommun märktes ut.
Fornlämningsbeskrivning:
RAÄ Fredrika 243: Fångstgrop, rund, 5 m i diameter. Bestående av en grop, 2 m i diameter och
0,8 m djup, med trågformat bottenplan, omgiven av vall, 1,5 m bred och 0,2 - 0,3 m hög. Vid
provstick i vallen framkom dubbel markyta. Koordinater: 7125623 / 1627559 (RT-90 2,5 gon
V). (Bild 6)
RAÄ Fredrika 244: Fångstgrop, oval, 3 x 2 m (NÖ-SV) och 0,9 m djup. Rektangulärt
bottenplan 2 x 1 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall i SV, V och NV, 1 - 2 m bred och intill 0,2 m
hög. Ingrävd i åsrygg i NÖ. Koordinater: 7125508 / 1627572 (RT-90 2,5 gon V). (Bild 7)
Lämningsbeskrivning:
RAÄ Lycksele 1667: Tjärdal, rund, 7m i diam och 0,5 m dj. Kring kanten är en vall, 1,5-3 m br
och 0,1 - 1 m h. I Ö är en öppning för rännan, 5 m l, 1 m br och o,5 m dj. Kring tjärdalen finns
4 stybbgorpar, 1-2 x 1-2 m och ca 0,4 m djupa.
Koordinater: 7154943 / 1647707 (RT-90 2,5 gon V)

Administrativa uppgifter.
Beställare:
Kartblad:
Fastighet:
Vbm dnr:
Utredningsperiod:
Dagsverken planering:
Dagsverken fält:
Dagsverken rapport:

Vattenfall AB
22I 0j, 22I 1j, 21I 5f och 21I 8h
Umstrand 1:2 och Örålandet 1:1 1 i Lycksele kommun och Burselberget 2:1 1,
Orrberg 1:2 2 och 1:11 2, Baksjöberg 1:2 1, 1:4 3 och 1:5 3 i Åsele kommun
500/08
8/10-4/11 2008
1,5
6
2
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Kartor

Karta 3. Den planerade kraftledningen vid Tuggens kraftstation, Lycksele kommun och den registrerade tjärdalen samt
närliggande lämningar.

Karta 4. Den planerade kraftledningen mellan Stor-Rotliden och Björkliden, Åsele kommun och de registrerade fångstgroparna.
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