
ÅSELE 

FÅNGSTGROPAR OCH HÄLLMÅLNING VID STORBERGET  
På bergväggen vid Storberget finns sammanlagt sju målade figurer. Fyra av dem har 
tolkats som älgar, 45-50 cm stora. Framför dem står en liten figur som kan vara en 
hund. Tre av de målade älgarna är vända mot söder.  
 
Ca 200 m söder om hällmålningen är ett fångstgropsystem med sex fångstgropar. 
Fångstgroparna spärrar av området mellan Storberget och Säljbergstjärnen. 
 

 
På den lodräta bergväggen finns flera målade figurer. 

HITTA HIT  

Storberget ligger mellan Åsele och Dorotea. Sväng söderut från väg 90 mot Lomsjö, kör 
ca 12 km och sväng vänster vid skylt ”Hällmålning”, kör ca 2,7 km. Målningen och 
fångstgroparna ligger på vänster sida av vägen. Platsen är skyltad. 
 

 
 

 
 

 

 



FÅNGSTGROPAR VID BAKSJÖN 
Kring Lögdeåns utlopp i Lögdasjön finns många forn- och kulturlämningar. Norr om 
Kvarnbäcken, som mynnar i Lögdeån, finns flera fångstgropar i svackan mellan 
Burselberget och Baksjöberg, ytterligare fångstgropssystem finns på Lögdeåns sydvästra 
sida.  

 

HITTA HIT  

Fångstgroparna ligger ca 1 mil norr om Fredrika. Kör från Fredrika mot Lycksele ca 10,5 
km. Ca 340 m efter ron över Lögdeån sväng höger mot Baksjöliden. Efter ca 2 km sväng 
vänster och kör ca 400 meter. Fångstgroparna ligger på vänster sida av vägen. Vid sista 
vägskälet finns en restaurerad kvarn i Kvarnbäcken. 

 

 

 

 

 

 

 



BOPLATSVALL VID TORVSJÖÅN 

Vid Torvsjöåns utlopp i Ångermanälven finns rester av två stenåldershus. Denna typ av 
lämning kallas boplatsvall och vallen består av skärvsten och annat avfall, bl.a. kol, 
brända ben och stenavfall från redskapstillverkning. Längst ut på den halvö som bildas 
mellan Torvsjöån och Ångermanälven ligger den andra boplatsvallen. Forskare har 
föreslagit att lokaler med flera boplatsvallar fungerat som vinterboplatser för en grupp 
människor under främst stenålder. 

       

 
HITTA HIT  

Platsen ligger ca 1,3 mil norr om Åsele samhälle. Kör väg 90 mot Vilhelmina ca 13 km. 
Ca 70 meter före bron över Torvsjöån finns en avfart till gamla vägen. Boplatsvallen 
ligger ca 50 meter söder om vägen. 

 

 

 

 

http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram
http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram
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