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Administrativa och tekniska uppgifter 
Vbm dnr  489/17 
Lst dnr  431-3931-2017 
Lst beslutsdatum 2017-06-30 
Län  Västerbotten 
Landskap  Lappland 
Kommun  Dorotea 
Socken  Dorotea 
Ort  Borgafjäll 
Fastighet  Avasjö 1:76 
Undersökningstyp Arkeologisk utredning 
Indexruta  71F 9a SV (Sweref 99) 
Koordinatsystem Sweref99TM 
Höjd  610-620 möh 
Fältarbetsperiod 2017-08-14 
Fältarbetsledning Berit Andersson VBM 
Övrig personal  Erik Sandén VBM 
Planering arkivsök 0,5 dv 
Dagverken fält  2  
Rapport / efterarbete 1 dv 
Foto nr VBM DB 391:1-3 
Dokumentationsmaterial Rapporter samt övrigt analogt och digitalt arkivmaterial kommer att 

förvaras vid Västerbottens museum. 

Sammanfattning 

Med anledning av att en privatperson ansökt hos Dorotea kommun om att upprätta en 
detaljplan för fastigheten Avasjö 1:76 har Västerbottens museum genomfört en 
arkeologisk utredning på uppdrag av Länsstyrelsen (dnr 431-3931-2017).  
 
Det område som är aktuell för ny detaljplan är idag obebyggt men ligger i anslutning till 
befintlig fritidshusbebyggelse. Området består till stora delar av myr och fuktig granskog med 
inslag av torrare partier i områdets centrala del. Genom området löper en mindre bäck vars 
ursprung är en myr. 
 
Syftet med utredningen är att fastställa om forn- och kulturlämningar berörs av exploateringen, 
samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa.  
 
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar. I områdets SV del påträffades en björk 
med en gammal nävertäkt (Naturföremål/- med tradition) vilken registrerades som Övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 

Inledning 
Med anledning av att en privatperson ansökt hos Dorotea kommun om att upprätta en 
detaljplan för fastigheten Avasjö 1:76 arkeologisk utredning genomförts. På uppdrag av 
Länsstyrelsen (dnr 431-3931-2017) har Västerbottens museum genomfört en utredning 
av området. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fritidsbebyggelse. 
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Fig. 1. Översiktskarta med utredningsområdet samt nävertäkten markerad med lila triangel. Lämningar 
registrerade i FMIS markerade med röd färg.  
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Utredningsområdet 
Det område som är aktuell för ny detaljplan är idag obebyggt men ligger i anslutning till 
befintlig fritidshusbebyggelse. Området består till stora delar av myr och fuktig granskog med 
inslag av torrare partier i områdets centrala del. Genom området löper en mindre bäck vars 
ursprung är en myr. 
 

 
Fig. 2. VBM DB 391:2. Granskog med högörter samt myrmark inom utredningsområdet. 

Syfte 
Syftet med utredningen är att fastställa om forn- och kulturlämningar berörs av exploateringen, 
samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa.  

Metod 
Förarbete består av studier av befintligt kartmaterial vad gäller jordart, ekonomiska kartor, 
äldre lantmäteriakter samt höjddata i form av LiDAR. Fältarbetet	genomförs genom terräng 
rekognosering inom berörd yta.  

Resultat 
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar. I områdets SV del påträffades en björk 
med en gammal nävertäkt (Naturföremål/- med tradition) vilken registrerades som Övrig 
kulturhistorisk lämning. Övriga kulturhistoriska lämningar har inte samma lagskydd 
som Fornlämningar, men det är alltid Länsstyrelsen som fastställer en lämnings status. 
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Fig. 3. VBM DB 391:3 Foto på björk med den registrerade nävertäkten,  

täkten syns tydligast längst ner på stammen.  
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