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Administrativa uppgifter  
Beställare: Hushållningssällskapet 

LST dnr: - 

Vbm dnr: 197/16 

Typ av uppdrag: Arkeologisk besiktning 

Tidigare fornlämningar: RAÄ Stensele 312:1, Stensele 128:1 

Nyregistrerad lämningar: Färdväg 

Län: Västerbotten 

Landskap: Lappland 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Fastighet Ankarsund 1:30 och 1:33 

Kartblad: 72F 4h NV, 72F 5g SO, 72F 5h SV (SWEREF99) 

Koordinatsystem: SWEREF99TM 

Utredningsperiod: 2016-06-22 

Fältpersona:l Erik Sandén och Berit Andersson 

Sammanfattning  
Med anledning av planerad markkabel till Ankarsund har Västerbottens museum på 
uppdrag av Hushållningssällskapet genomfört en arkeologisk besiktning för att 
fastställa om fornlämningar kommer att beröras av det planerade arbetet.  

Besiktningen genomfördes 20160622 av Erik Sandén och Berit Andersson. 
Förberedelserna bestod av studier av gamla kartor, FMIS, terrängmodeller baserade på 
LIDAR-data Metoden i fält var okulär besiktning av området och provstick med 
jordsond på lämpliga platser.  

Vid besiktningen justerades utbredningen av ett fångstgropssystem (RAÄ Stensele 
312:1) och en färdväg registrerades. Fångstgroparna markerades i fält med 
fornlämningsband. Vid RAÄ Stensele 128:1 kunde inga fornlämningar iakttagas. 

Bakgrund  
Hushållningssällskapet planerar att gräva ner markkabel i området. Västerbottens 
museum har fått i uppdrag att undersöka förekomsten av fornlämningar i området. I 
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det aktuella området fanns ett fångstgropssystem, RAÄ Stensele 312:1, en fyndplats för 
härdar, RAÄ Stensele 128:1 samt en färdväg som registrerats i projektet Skog & 
Historia.  

Vid studier av terrängmodell baserad på Lidar-data visade det sig att 
fångstgropssystemet troligen var felinprickat och att fler gropar kunde förekomma. Vid 
fyndplatsen för härdar fanns inte platsen för själva härdarna osäker.  

Färdvägen som registrerats i Skog & Historia fanns endast registrerad i Skogsstyrelsens 
register och var endast markerad med en punkt, den saknade även antikvarisk 
bedömning. 

Syfte/mål  
Syftet med besiktningen var att kontrollera läget på ett fångstgropssystem samt märka 
ut detta i fält (RAÄ Stensele 312:1), granska en registrerad färdväg från projektet Skog 
& Historia och bedöma om den var fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning, 
samt att utreda om det fanns härdar vid RAÄ Stensele 128:1 

Metod  
Innan fältarbetet genomfördes en planering med studier av gamla kartor, FMIS, 
terrängmodeller baserade på LIDAR-data och andra relevanta källor. 

Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering av området samt med provstick med 
jordsond inom lämpliga områden och platser.  

Arbetsområdesområde. 
Området dominerades av skog med spridda, mindre våtmarksområden. Markhöjden 
inom området var mellan ca 350 och 400 m.ö.h. Vid området ligger sjön Storuman 
som är reglerad och dämningen ligger enligt kartan mellan 345 och 352 m.ö.h. Största 
delen av året är gamla strandområdena överdämda.  

Resultat  
Fångstgropssystemet RAÄ Stensele 312:1karterades in med hjälp av GPS och Lidar-
data. De individuella groparna markerades i fält med fornlämningsband. Groparnas 
lägen och utbredningen av systemet korrigerades. 

Området kring fyndplatsen för härdar, RAÄ Stensele 128:1, inventerades utan att 
några härdar kunde iakttagas. Enligt Besiktningsrapport från 1972 var två härdar 
synliga ute i vattnet (Anesäter 1972). Möjliga områden där härdar skulle kunna finnas 
på land var mycket störda av täktverksamhet. 
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Karta 1. Arbetsområdet vid Ankarsund 

 

Bild 1. Fångstgrop som markerats med fornlämningsband. 
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Färdvägen mättes in och beskrevs. 

Färdvägen bestod av en vägbank, 840 m lång och 2-5 m bred, huvudriktning, N-S, 
bestående av en urgrävd och rensad vägbank genom i huvudsak stenig moränmark. 
endast en kortare del av vägen gick över myrmark. Vid sidan låg ibland utrensade 
stenar och ibland är det diken. Vägbanken var beväxt med blandskog och sly. 

Enligt uppgifter från registreringen från Skog & Historia anlades vägen på 1920-talet 
och kan därför inte ses som fornlämning utan är en övrig kulturhistorisk lämning. 

 

Bild 2. En del av vägen som fortfarande framträder tydligt. 
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Karta 2. Arbetsområdet med färdvägen, det justerade fångstgropssystemet samt fyndplatsen för 
härdar. 
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