
 
 
 
Arkeologisk utredning  
 

Inom fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:10, 2:36, 2:37, 4:1, 8:1 och 
Bjurbäckslandet 1:1 i Lycksele kommun och socken, Västerbottens län. 
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Administrativa Uppgifter 
 
Vbm dnr:  771/17 
Lst dnr:  431-8156-2017 
Beställare:  Geo Vista AB 
Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11§ 
Kommun:  Lycksele   
Ort:  Vindelgransele 
Socken:  Lycksele 
Län:  Västerbottens län 
Fastighet: Vindelgransele 1:8, 2:10, 2:36, 2:37, 4:1, 8:1 och Bjurbäckslandet 

1:1 
Kartblad:  72G 2f SV 
Meter över havet: 290-410 
Forn-/kulturlämningar: Inga sedan tidigare kända forn- och kulturlämningar är registrerade 

inom utredningsområdena 
Nyregistrerade lämningar: En övrig kulturhistorisk lämning bestående av två bleckor 

rapporteras in till FMIS 
Utredningsperiod:  9-12 oktober 2017 
Fälttid exkl. färdtid: 3 dgv och ca 3 timmar. 
Utredd yta:  ca 116 ha 
Rapporttid inkl efterarb.: 3 dgv  
Fältpersonal:  Nina Granholm 
Foto:  Nina Granholm  
Bildnummerserie: VBM DB 414 
Förvaring: Rapporter samt övrigt digitalt och analogt material förvaras på 

Västerbottens museum. 
Kartunderlag: Lantmäteriet öppen data, MEDGIV-2018-1-05616 
Projektion:  SWEREF 99 TM 
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Sammanfattning 
Inför planerade prospekteringsborrningar utanför Vindelgransele i Lycksele kommun, 
beslutade Länsstyrelsen Västerbotten att en arkeologisk utredning skulle genomföras. Geo 
Vista AB gav Västerbottens museum AB uppdraget att genomföra en utredning av tre utpekade 
provborrningsområden. Syftet med utredningen var att hitta och registrera eventuella okända 
forn- och kulturlämningar inom de utpekade områdena.  
 
Vid utredningen registrerades en övrig kulturhistorisk lämning bestående av bläckor på 
björkar. Syftet med bläckor har bland annat varit att markera en väg eller en rågång. Det är 
möjligt att bläckorna i detta fall, varit menade som en gränsmarkering. Inom ett av 
utredningsområdena påträffades förekomsten av en rödlistad art, lunglav, som rapporterades 
in till Länsstyrelsen Västerbotten. 
 
 
 
 

 
Figur 1. Översikt från vägkartan, med utredningsområdena 2-4 markerade.  
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Inledning  
Botnia Exploration AB planerar att genomföra prospekteringsborrningar på västra sidan om 
Vindelälven utanför Vindelgransele i Lycksele kommun. Med anledning av detta beslutade 
Länsstyrelsen Västerbotten (431-8156-2017) att en arkeologisk utredning inom tre av 
borrningsområdena skulle genomföras i enlighet med KML 2 kap 11. Västerbottens museum 
fick i uppdrag av Geo Vista AB att genomföra den arkeologiska utredningen inom 
utredningsområdena 2-4 (se figur 1).  
 
Sedan tidigare har ett antal frivilliga utredningar genomförts i närområdet, men dessa 
angränsar eller överlappar inte de berörda utredningsområdena. I samband med dessa 
utredningar (Smeds 2014, Granholm 2015, 2016 och 2017) registrerades ett antal 
kulturhistoriska lämningar bestående av husgrund, historisk tid (lador) och hägnad 
(gärdsgård).  
 

Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att hitta och registrera eventuella okända forn- och 
kulturlämningar inom de utpekade utredningsområdena (se figur 1).   
 
Inför fältarbetet genomfördes bland annat en studie av jordartskarta, FMIS och 
terrängskuggningsmodeller baserade på LIDAR-data. 
 
Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering av områdena, registrering och dokumentering 
av lämningar genom koordinatsättning med GPS, beskrivning och digital fotografering. 
 

 
Figur 2. Översikt utredningsområde 2, fastighetskarta med terrängskuggning som underlag.  
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Områden 
Utredningsområde 2 är ca 31 ha stort och ligger ca 1,8 km från Vindelälvens västra strand 
utanför Vindelgransele på sydöstra sidan av berget Fäbodliden. Området ligger mellan 315 och 
380 meter över havet inom fastigheterna Vindelgransele 2:10 och 8:1 och genomkorsas av två 
skogsbilvägar (se figur 2). I dagsläget finns endast en ungefärlig sträckning av den ena, 
nyanlagda skogsbilvägen som längre än vad som syns på kartan.  
 
Terrängen är kuperad och består både av skogbeväxt, stenig moränmark och markberedda 
hyggen. Inom området finns också inslag av sank mark.  
 
Inom utredningsområdet fanns inga sedan tidigare registrerade forn- eller kulturlämningar. 
 

 
Figur 3. Översikt utredningsområde 3, fastighetskarta med terrängskuggning som underlag.  
 
Utredningsområde 3 är ca 33 ha stort och ligger ca 1 km från Vindelälvens västra strand 
utanför Vindelgransele. Området är på mellan 290 och 355 meter över havet och inom 
fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:36, 2:37 och 4:1.  
 
Terrängen är övervägande mycket kuperad, skogbeväxt, stenig moränmark med inslag av små, 
sanka partier. Genom området går landsvägen (grusväg) mellan Vindelgransele och Råstrand 
samt två skogsbilvägar. 
 
Inom området fanns inga sedan tidigare kända forn- eller kulturlämningar. 
 
Utredningsområde 4 är ca 52 ha stort och ligger ca 4 km från Vindelälvens västra strand 
utanför Vindelgransele inom fastigheten Bjurbäckslandet 1:1, mellan höjderna Jägarliden och 
Klodden. Höjden över havet inom området är mellan 370 och 410 m.  
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Terrängen består av skogbeväxt, stenig moränmark med inslag av sanka partier samt en myr i 
södra delen. Skogen är relativt ung med inslag av mycket gamla sälgar och aspar. Genom 
områdets norra och nordöstra kant går en skogsbilväg. 
 
Inom området fanns inga sedan tidigare kända forn- eller kulturlämningar. 
 

 
Figur 4. Översikt utredningsområde 4, fastighetskarta med terrängskuggning som underlag.  
 

Resultat 
Vid utredningen registrerades en kulturlämning inom utredningsområde 3, bestående av 
bläckor inskurna i två björkar. Eftersom träden står inom fem meter från varandra, slogs de 
båda förekomsterna ihop till en registrering. Den antikvariska bedömningen på denna typ av 
lämning är ”Övrig kulturhistorisk lämning”.  
 
Lämningsbeskrivning 
Objekt 1: Bläcka ca 0,3 x 0,2 m på Ö-sidan av en björk (0,3-0,4 m diam), ca 1,1 m upp från 
marken. Ca 5 m V är ytterligare en bläcka ca 0,35 x 0,2 m på Ö-sidan av en björk (0,3-0,4 m 
diam), ca 1,2 m upp från marken (se figur 5-6). 
Koordinater: N 7223374,77  E 654298,66 
 
Syftet med bläckor har bland annat varit att markera en väg eller en rågång och eftersom det 
finns en fastighetsgräns nära registreringen, är det möjligt att bläckorna varit menade som 
gränsmarkering (se figur 3).  
 
I övrigt påträffades en rödlistad art, lunglav, inom utredningsområde 4. Förekomsten har 
rapporterats in till Länsstyrelsen Västerbotten. 
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Figur 5. Bläcka, objekt 1        Figur 6. Bläcka, objekt 1 
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