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Administrativa Uppgifter 
 
Vbm dnr:  377/15 
Beställare:  Vatten och Miljöbyrån, Luleå 
Kommun:  Lycksele   
Ort:  Vindelgransele 
Socken:  Lycksele 
Fastighet:  Vindelgransele 1:8, 2:31, 2:37, 5:1 och 7:2  
Kartblad:  72G 2f SV 
Typ av uppdrag: Frivillig arkeologisk utredning 
Period:   2-3 juni 2015 
Fältpersonal:  Nina Granholm 
Fältbilder:  Nina Granholm, Västerbottens museum 
Projektion:  SWEREF 99 TM 
Digitalt material:  Förvaras på Västerbottens museum 
 
 
 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdena markerade i blått. 
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Inledning  
Inför planerad provbrytning vid Lill-Fäbotjärnen i Vindelgransele, Lycksele kommun, har 
Västerbottens museum på uppdrag av Vatten och Miljöbyrån, Luleå, genomfört en frivillig 
arkeologisk utredning inom tre exploateringsområden (se figur 2). Områdena ligger inom 
fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:31, 2:37, 5:1 och 7:2. 
 

 
Figur 2. Karta över exploateringsområden. 
 

Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att undersöka om det förekommer oregistrerade fornlämningar 
eller andra kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdena.   
 
Utredningen genomfördes genom fältrekognosering i utredningsområdena, okulär besiktning 
samt provstick med jordsond. Lämningar dokumenterades genom beskrivningar, 
koordinatsättning med GPS och digitalfotografering. 
 

Områden 
De tre exploateringsområdena ligger 1,5-2 km väst om Vindelgransele på västra sidan om 
Vindelälven och på båda sidor om vägen mot Bjurås. Områdena ligger på mellan 355 och 365 
meter över havet. Område A, ca 58 000 m2 stort, består övervägande av igenväxande, utdikad 
sankmark. Område B, ca 32 500 m2 stort, består av kuperad, skogbeväxt moränmark delvis 
angränsande till en myr i väster. Område C, ca 12 400 m2 stort, består av kuperad, kalhuggen 
moränmark med planterad tall. En liten del av områdets södra del består av utdikad myrmark.  
 
I Riksantikvarieämbetets nationella register över forn- och kulturlämningar (FMIS) finns sedan 
tidigare inga lämningar registrerade inom något av områdena. 
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På äldre kartor (generalstabskartan 1895 och ekonomiska kartan 1973) finns ingen 
markanvändning utmarkerat på de berörda platserna. Laserscanningen över området som 
helhet visar att en stor del av myrmarken i anslutning till vattendrag blivit utdikad för att 
användas som åker-/ängsmark. Troligen brukades dessa åkerlappar på 1930-40 talet.  
 

 
Figur 3. Laserscanning över aktuellt område. 
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Resultat 
Vid utredningen registrerades totalt tre objekt, en rest av en gärdsgård (lämningstyp: hägnad) 
och två lador (lämningstyp: husgrund historisk tid). Samtliga lämningar registrerades inom 
område A och bedöms vara övrig kulturhistorisk lämning (se tabell, figur 5). 
 
Inom område A är även en trolig plats för en lada eller liknande byggnad (se figur 4) där rester 
i form av en liten hög med brädor och enstaka spridda stenar, som troligen utgjort en grund, 
finns kvar. På platsen finns även delar av jordbruksredskap. Dessa lämningar är för utspridda 
och osammanhängande för att registreras som ett objekt. 
 

 
Figur 4. Karta över registrerade objekt. 
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Obj. 
Nr. 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

1 Hägnad Rest av gärdsgård, ca 230 m l och upp till 
0,7 m hög (gärdslen), bestående av störpar 
(gran), gärdslen och hankar av ståltråd. 
Ungefär på mitten av lämningen är istället 
för ett störpar, två träkilar (0,15-0,2 m) 
inslagna i östra sidan av en tall, ca 0,8 och 
1,2 m upp på stammen. Gärdsgården är 
delvis helt ihoprasad och saknas ställvis. 
Beväxt med lite mossa. Koordinater från 
norra änden: N 7222690,35 E 653483,01.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2 Husgrund, 
historisk tid 

Knuttimrad lada, kvadratisk, 3,5 x 3,5 m 
och upp till 8 stockvarv (ca 1,8 m) hög. 
Murkna hässjestörar är lutade mot utsidan 
av nordöstra väggen, som är något inrasad. 
Öppningen har troligen varit i NV. Intill 
ladan på NV-sidan är resterna av en 
brädlada inom en yta på 6 x 4 m (NÖ-SV). 
Ladan är helt ihoprasad med del av gavel 
synlig. Beväxt med mossa. Koordinater: N 
7222657,42 E 653432,7  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

3 Husgrund, 
historisk tid 

Knuttimrad lada, kvadratisk, 5 x 5 m och 
11-18 stockvarv hög, öppning i NV ca 1,4 
m h och 1,2 m br med hel dörr kvar. 
Lämningen är välbevarad med spåntak och 
golv delvis intakt. Koordinater: N 
7222629,11 E 653371,09 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Figur 5. Tabell med registrerade objekt. 
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Bildbilaga  
 

 
Figur 6. Objekt 1, gärdsgård. 
 

 
Figur 7. Objekt 1, fäste för gärdsgård. 
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Figur 8. Objekt 2, rest av lada. 
 

 
Figur 9. Objekt 2, rest av lador. 
 



9 
 

 
Figur 10. Objekt 3, lada. 
 

 
Figur 11. Objekt 3, lada. 
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