1(2)

REDOVISNING
Datum 2021-11-11

Kulturmiljöenheten
skane@lansstyrelsen.se

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning
Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr:

Kommun:

431-45039-2020

Ängelholm

Fastighet:

Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet:

Sandåkra 9:5 och Kärra 1:2

Uppgifter om undersökningen och undersökaren
Typ av undersökning:
Fältarbetstidens start och slut:
Arkeologisk utredning steg 1 och 2

21-28 oktober 2021

Undersökare:

Projektledare:

Arkeologerna, Statens historiska
museer

Iohannes Miaris Sundberg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx 010-224 11 00

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Bankgiro

E-post

www

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

REDOVISNING

Sammanfattning av undersökningsresultatet
Utredningsområdet är beläget i ett flackt och sandigt landskap vid Ängelholms sydvästra
utkant. Inom utredningsområdet finns en fornlämning i form av ett skålgropsblock, L1990:
5012. Strax öster om detta finns även en hög, L1990:4438 och en
makadamknackningssten L1990:3868. Ytterligare 200 meter i öster finns ett grav- och
boplatsområde med dateringar till mesolitikum och romersk järnålder. Läget för dessa
fornlämningar stämmer överens med dess placeringar i kulturmiljöregistret.
Det aktuella utredningsområdet omfattade knappt 25 hektar. Knappt 3 hektar av områdets
västra del var beväxt med skog som exploatören avsåg bevara varför schaktning med ett
undantag ej kunde utföras där.
Inom den yta som var tillgänglig för schaktning grävdes 3374 löpmeter fördelade på 100
schakt. Detta motsvarar 5675 kvadratmeter och 2 % av den tillgängliga ytan. Knappt 1000
löpmeter (1400 kvadratmeter) grävdes med 1,4 meter bred skopa och resterande schakt
grävdes med 1,8 meter bred skopa. I tillägg till sökschakt grävdes ett flertal djupschakt i
syfte att förstå uppbyggnad av undergrunden som bestod av olika sandskikt och säkra att
schakten grävdes ned till en nivå där anläggningar kunde förväntas. Schaktning
kombinerades med metalldetektering.
Totalt registrerades 8 anläggningar fördelade på 5 stolphål, 2 gropar och 1 härd.
Majoriteten av anläggningarna tolkades dock ha en sentida datering medan de övriga
alternativt kan tolkas som resultat av geologisk process eller bioturbation.
Fyndmaterialet bestod av 2 slagna flintor som båda påträffades i anslutning till högen
L1990:4438 i öster.
Inom den del som ej kunde schaktas i väster syns på höjdkartor en högliknande förhöjning
och utanför utredningsområdet i väster ännu en. De tolkas som fornlämningsliknande
bildningar uppbyggda av sand och registreras i fornsök som övrig kulturhistorisk lämning.
Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om gravar.

Åtgärdsförslag
I händelse av fortsatta planer på exploatering bör skålgropsblocket L1990:5012 i första hand
bevaras, alternativt flyttas.
Inga ytterligare arkeologiska insatser förordas inom den del av utredningsområdet som berörts
av sökschaktning.
I händelse av att den nyupptäckta kulturhistoriska lämningen berörs vid fortsatta planer på
exploatering föreslås i första hand bevarande, alternativt bör en arkeologisk insats klargöra om
det rör sig om natur- eller kulturbildningar.
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Angående resultatet av arkeologisk utredning i
samband med detaljplanarbete inom fastigheten
Kärra 1:2 och Sandåkra 9:5 Ängelholm kommun,
Skåne län
Arkeologerna statens Historiska Museer (SHM) har mellan 2021-10-21 och 202110-28 genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Kärra 1:2 och Sandåkra
9:5. En slutredovisning av arbetena har inkommit till Länsstyrelsen. Denna
slutredovisning bifogas.
Utredningens resultat

Utredningen som genomfördes av Arkeologerna SHM under hösten 2021 omfattade
en genomgång av tillgängliga arkivalier och en undersökning genom grävning av
sökschakt. Ett mindre delområde av planområdet på knappt 3 hektar var vid
undersökningstillfället beväxt med skog och sökschaktning i detta område inte
möjlig. Detaljplanområdet omfattar en yta av 25 hektar och det grävdes 100 schakt
med en sammanlagt längd på 3374 meter. Den schaktade yta omfattar ca 2 % av den
tillgängliga ytan.
I sökschakten påträffades bara enstaka anläggningar och fynd. Inom skogsområdet i
väster finns två högliknande bildningar som är väldig osäker men kan var rester efter
gravhögar. Båda fornlämningsliknande lämningar kommer att registreras som övrig
kulturhistorisk lämning i kulturmiljöregistret.
Inom planområdet finns en känd fornlämning, L1990:5012, en sten med skålgropar.
Vid östra kanten av detaljplanområdet ligger en känd gravhög som är registrerad
som L1990:4438 i kulturmiljöregistret.
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Länsstyrelsens ställningstagande

Kända fornlämningen inom planområdet, skålgropstenen L1990:5012, och de två
påträffade nya fornlämningsliknande övriga kulturhistoriska lämningar ligger i
områden som enligt detaljplanområdet kommer att användes som natur- eller
parkmark. Här är ett långsiktig bevarande säkerställd varför en undersökning för att
bekräfta eller avskriva de fornlämningsliknade bildningar för närvarande inte anses
som nödvändig.
Eventuella senare åtgärd som kan beröra skålgrops stenen eller gravhögen vid
planområdets östra kant behöver länsstyrelsens tillstånd enligt KML. I
planbeskrivningen under rubriken ”Fornlämningar” ska kända lämningarna redovisas
och det ska framgå att det krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen för ingrepp i
fornlämningarna.
Länsstyrelsen bedömer att övriga under schaktningen påträffande nya lämningarna
har ett ringa vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt
dokumenterade. Det finns därför inte längre några hinder ur arkeologisk synpunkt
att fortsätta det planerade arbetet inom området för detaljplanen.
I övrigt påminner kulturmiljöenheten om anmälningsplikten vad gäller
fornlämningar. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle
framkomma i samband med markarbetena ska dessa – i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter följ länken:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.

Martin Gollwitzer (dr. phil.)
Bilaga
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