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Administrativa Uppgifter 
 
Vbm dnr:  416/17 
Beställare:  Ramböll Sverige AB 
Typ av uppdrag: Frivillig arkeologisk utredning 
Kommun:  Lycksele   
Ort:  Vindelgransele 
Socken:  Lycksele 
Fastighet: Vindelgransele 1:24, 1:55, 1:100, 2:32, 2:9, 5:1, 8:1 och 

Bjurbäckslandet 1:1 
Kartblad:  72G 2f NO och SV 
Län:  Västerbottens län 
Forn-/kulturlämningar: Inga sedan tidigare kända forn- och kulturlämningar är registrerade 

inom utredningsområdena 
Nyregistrerade lämningar: Fyra Husgrund historisk tid, en Hägnad (tre linjeobjekt) 
Utredningsperiod:  5 juli 2017 
Fältpersonal:  Nina Granholm 
Foto:  Nina Granholm 
Projektion:  SWEREF 99 TM 
 
 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med utredningsområden markerade. 
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Inledning  
Inför planerad gruvdrift öster om Fäbodtjärnen och söder om Vargbäcken utanför 
Vindelgransele i Lycksele kommun, fick Västerbottens museum i uppdrag av Ramböll Sverige 
AB att genomföra en frivillig arkeologisk utredning inom fastigheterna Vindelgransele 1:24, 
1:55, 1:100, 2:32, 2:9, 5:1, 8:1 och Bjurbäckslandet 1:1. De båda utredningsområdena låg i 
anslutning till områden som tidigare utretts i samma ärende (se figur 1).  
 

Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att hitta och registrera eventuella okända forn- och 
kulturlämningar inom de båda utredningsområdena.   
 
Inför fältarbetet genomfördes en studie av gamla kartor, FMIS och terrängmodeller 
(terrängskuggning) baserade på LIDAR-data. 
 
Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering av områdena, registrering och dokumentering 
av lämning genom koordinatsättning med GPS, beskrivning och fotografering. 
 

 
Figur 2. Fäbodtjärnens utredningsområde år 2017. 
 

Områden 
Utredningsområdet Fäbodtjärn: ligger ca 2 km väster om Vindelgransele och ca 600 m nordöst 
om Fäbodtjärn. Området ligger mellan 360 och 380 meter över havet inom fastigheterna 
Vindelgransele 2:32, 2:9, 5:1 och Bjurbäckslandet 1:1. Terrängen är kuperad och består 
övervägande av skogbeväxt moränmark med berg i dagen på enstaka platser samt ett litet 
inslag av sank mark i södra delen. Utredningsområdet är ca 7 ha stort och ligger i direkt 
anslutning till en yta som utreddes under åren 2014-2016 (Smeds 2014, Granholm 2015 och 
2016). I samband med dessa utredningar registrerades sammanlagt 10 kulturhistoriska 
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lämningar (Husgrund historisk tid och naturföremål/-bildning med tradition) och en 
fornlämning (Ristning, medeltid/historisk tid). Inom utredningsområdet fanns inga sedan 
tidigare registrerade forn- eller kulturlämningar. 
 
Utredningsområdet Vilmyran: ligger 1,5 km nordöst om Vindelgransele och ca 300 m söder om 
Vargbäcken. Området ligger på mellan 365 och 405 meter över havet och inom fastigheterna 
Vindelgransele 1:24, 1:55, 1:100 och 8:1. Terrängen är kuperad, skogbeväxt moränmark med 
inslag av sank mark och igenväxande slåttermark. Inom området ligger myren Vilmyran och 
genom den norra delen av området går en skogsbilväg. Utredningsområdet är ca 33 ha stort 
och ligger i direkt anslutning till en yta som utreddes under åren 2008 och 2016 (Andersson 
2008 och Granholm 2016). I samband med dessa utredningar registrerades inga lämningar. 
Inom området fanns inga sedan tidigare kända forn- eller kulturlämningar. 
  

 
Figur 3. Vilmyrans utredningsområde år 2017. 
 

Resultat 
Vid utredningen registrerades inga forn- eller kulturlämningar inom Fäbodtjärnens 
utredningsområde och fem kulturlämningar inom Vilmyrans utredningsområde. 
Kulturlämningarna består av fyra lador (lämningstyp: Husgrund historisk tid) och en gärdsgård 
(lämningstyp: Hägnad) som fördelats på tre linjeobjekt. Den antikvariska bedömningen på 
samtliga lämningar är ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Det är troligt att slåttermarken som 
lämningarna hör till, upphörde att brukas på 1950-talet, eller möjligen 1960-talet. 
 
Lämningsbeskrivning 
Objekt 1: Lada, kvadratisk, ca 5 x 5 m. Knuttimrad, 5-7 stockvarv kvarstår, i övrigt ihoprasad. 
Mitt på Ö-väggen är en öppning ca 1,4 m bred (se figur 4). 
Koordinater: N 7225897,34  E 656299,82 
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Objekt 2: Lada, kvadratisk, ca 3,5 x 3,5 m. Knuttimrad, ca 8 stockvarv kvarstår, i övrigt 
ihoprasad. Mitt på V-väggen är en öppning ca 1,4 m bred (se figur 5). 
Koordinater: N 7225933,68  E 656367,82 
 
Objekt 3: Lada, kvadratisk, ca 3,5 x 3,5 m. Knuttimrad, 5-9 stockvarv kvarstår, i övrigt 
ihoprasad. I S-hörnet är en öppning ca 1,5 m bred (se figur 6). 
Koordinater: N 7225855,24  E 656260,04 
 
Objekt 4: Lada, kvadratisk, ca 4 x 4 m. Knuttimrad, 3-5 stockvarv kvarstår, i övrigt ihoprasad. 
Ö-delen av ladan har rasat ut helt och är överväxt med markvegetation (se figur 7). 
Koordinater: N 7225816,82  E 656406,36 
 
Objekt 5-7: Rester av gärdsgård, ställvis synlig, bestående av murkna, uppresta och tvärgående 
slanor. De uppresta slanorna har blivit hopbundna med ståltråd (se figur 8-9). 
 

    
Figur 4. Objekt 1        Figur 5. Objekt 2 
 

    
Figur 6. Objekt 3        Figur 7. Objekt 4 
 

    
Figur 8. Objekt 5-7        Figur 9. Objekt 5-7  
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Omslagsbild: Husgrund historisk tid, lada. 
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