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a.p d-:-'\ SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD 
V RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML 

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 2953 

G eogra f k IS a oc h d a mm1s ra 1va . t f "ft uppe 1 er
Län Kommun Landskap 
Halland Falkenberg Halland 
Socken Fastighet/kvarter Kartblad 
Morup Munkagård 1:1 
Beslutande länsstyrelse (datum för beslut) Länsstyrelsens dnr Beslut enligt KML 
Halland (2018-01-24) 431-469-18 Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML 

U d n .. k . erso nmgens a rt oc h om f tt a nmg
Undersökarens dnr/projektnr Typ av undersökning/åtgärd Fältarbetstid start/slut 
2018-19 Arkeologisk förundersökning 2018-02-02 - 2018-02-02 
Undersökande/ansvarig organisation Projektansvarig Typ av exploatering 
Kulturmiljö Halland Ola Kadefors Anläggande av våtmark 
Uppdragsgivare/exploatör Antal arbetsdagar I �eräknad rapporttid Total faktisk kostnad 
Naturcenterum AB 1 

Beräknat Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin 

Undersökt Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin 
140 meter 

B .. d RAÄ eror a -nr, d t a enng oc h i-· ages b es t"" amnmq 
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr) 
Morup 100:1 
Datering 
Mesolitikum, neolitikum, bronsålder 
Mätmetod Kommentar kring inmätning 
RTK 
Skala 

Medelfel vid inmätning 

http://fmis-webbformular.raa.se/api/redovisning/16b6333f-8a27 -4c 78-93dd-99a3aa5b5900 1/3 
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Objekttabell för lämningstyper 

RAÄ-nr Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) Osäker position 
lo

tnlig ovan mark I Lägsta nivå (möh) IHögsta nivå (möh) 
Morup 100:1 Morup 100:1 □ 
Sammansatt lämningstyp 
Boplats 
Antal Lämningstyp Egenskapstyp IEgenskapsvärde(n) 
1 Boplatslämning övrig 
Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus I Aktualiserad bedömning 
Fornlämning Välbevarad Delundersökt Lämningstypsllsta 
Beskrivning 
Förundersökningens syfte var att avgränsa RAÄ Morup 100: 1 och eftersöka under mark dolda fornlämningar, då det invid 
fornlämningens sydvästra sida skall anläggas ett våtmarksområde. Exploateringen skulle delvis beröra den västra kanten av 
fornlämningen, dock till en ringa grad då det inom fornlämningens ytor endast skall övertäckas med jord från 
våtmarksområdet. Sökschakt drogs från fornlämningens västra kant, inom de ytor som skulle beröras av exploatering, mot 
öster tills kanten på själva exploateringsytan nåtts eller tills dess fornlämningar kunde konstateras. Den nya begränsningen 
för fornlämningen mättes därefter in. Undersökningsområdet utgörs av odlingsmark och fornlämningen är i huvudsak 
belägen utmed en flack åsrygg med en förhöjning I landskapet ca 12,50–14,0 meter över havet. Inom fornlämningen kunde 
slagen flinta i varierande grad iakttas spridd i matjorden. I huvudsak är denna belägen centralt inom lämningen och 
mängden flinta avtar mot kanterna av RAÄ 100:1. Inom fornlämningen utgjordes markmiljön i huvudsak av sandig 
lerblandad matjord. 
I den södra delen av förundersökningsområdet drogs totalt 4 schakt med ett matjordslager på 0,20–0,30 meter. 
Undergrunden (alven) utgjordes i den södra delen av undersökningsområdet i huvudsak av våt sandig silt med enstaka 
torvfickor. I undergrunden fanns även en hel del sten, 0,30–0,50 meter stora, vilket försvårade schaktning i vissa schakt. 
När marken steg kring 13,5 meter över havet övergick markmiljön till en mer väldränerad sand. Inom schakten i den södra 
delen av undersökningsområdet påträffades inga förhistoriska anläggningar alls. I den kringliggande matjorden fanns 
spridda flintor, vilka sannolikt eroderat ner från de mer höglänta, sandiga delarna av RAÄ 100:1. I den norra delen av 
förundersökningsområdet drogs 4 schakt. Matjordslagret var mellan 0,20–0,40 meter tjockt. I alla av schakten i den norra 
delen av förundersökningsområdet utgjordes markmiljön av våt siltig sand i den västra delen, vilket övergick till torrare ren 
sand i den östra delen där marken steg mot ca 13,5 meter över havet. Schakten placerades I huvudsak utifrån topografin 
med syftet att söka av en sluttning och säkerställa var fornlämningen hade sin faktiska avgränsning under mark. I det södra 
av dessa schakt påträffades ett lager som tolkades som ett kulturlager under matjorden. Matjorden var vid platsen 0,30 
meter tjock och själva kulturlagret 0,05 meter. Kulturlagret utgjordes av sotig (fet) grusig sotig sand med enstaka kolbitar. I 
lagret påträffades slagna flintor och förhistorisk keramik. Ett flintavslag föreföll vara från flathuggning av antingen en dolk 
eller en skära så möjligen är kulturlagret från neolitisk tid. Keramiken är ej bestämd. Under lagret fanns antydningar till en 
större grop. I de övriga tre schakten påträffades inga kulturlager men i de två nordligaste schakten påträffades totalt tre 
stora härdar eller möjligen kokgropar av förhistorisk karaktär. 
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 
RAÄ 100:1 bör avgränsas i enlighet med den polygon för fornlämningen som bifogas. I övrigt bör fornlämningen kvarstå. 
Fyndmaterial 
Inga fynd tillvaratogs 
Terräng 
Åkermark 
Tradition 
Den närliggande gården Munkagård har anor från medeltid 
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Referenser 
Inget kartmaterial bifogat 
Ingen skriftlig källa bifogad 
In en bildinformation bifo ad 
Filnamn 
Morup RA? 100.zip 

Typ Storlek 
application/x-zip-compressed 0.01 Megabyte 

R e d ov,sninq 
Sammanfattning av undersokningsresultaten 
Förundersökningen syftade till att avgränsa fornlämningen inom de ytor som skall beröras av exploatering och säkerställa 
att inga lämningar berörs av denna, Inom fornlämningen påträffades härdar, kokgropar och kulturlager med flinta och 
keramik. Den nya avgränsningen är gjord så att dessa ej kommer beröras av exploateringen. 
Förslag till fortsatta åtgärder 
Rita om Morup 100:1 i FMIS 
Fynd som ska fyndfördelas 
Nej 
Meddelande till FMIS 
Rapport kommer senare 

Blankett inskickad av: Ola Kadefors (ola.kadefors@kulturmiljohalland.se) 0703480992 

http ://fmis-webbformula r. raa .se/api/redovisning/16b6333f-8a27 -4c 78-93dd-99a3aa5b5900 3/3 

Intrasisprojekt: Morup 201819fu 
Foto har nummer 2018-23-2 och finns förvarat hos Kulturmiljö Halland.
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Bilaga 1

Schaktbeskrivning – Munkagårdsfloen

Schakt 200. 20 meter långt. 0,15 meter matjord överst. Undergrunden består av flam-
mig silt blandad med grus och siltig sand. I marken även torvfickor och 0,10–0,50 
meter stora stenar. Inga fynd.

Schakt 205. 23 meter långt. 0,15–0,30 meter tjock matjord överst i södra delen. Södra 
delen innehåller gulröd siltig sand med torvfickor. Norra delen av schaktet är mat-
jorden 0,30 – 0,40 meter tjock över våt siltig sand med torvfickor. Inga fynd.

Schakt 209. 13 meter långt. 0,20–0,40 meter matjord. Växlande rödgul grusig sand 
och gulgrå siltig sand med inslag av grus och enstaka torvfickor. Rikligt med kny-
tnävsstor sten. Tre flintor påträffade i den östra delen av schaktet där schaktningen 
avbröts. 

Schakt 216. 4,50 meter långt. Påförda massor av jord och lera. Schaktet fylldes ome-
delbart med vatten varför schaktningen återupptogs en bit åt öster.  

Schakt 220. 11 meter långt. 0,10–0,15 meter tjock matjord. Rikligt med knytnävsstor 
sten. Undergrunden av grusig flammig sand. 

Schakt 228. 12 meter långt. 0,20–0,30 meter tjock matjord. I den västra delen av 
schaktet ett stort sentida dike. Öster om detta finns en undergrund av fin sand. I den 
östra delen av schaktet finns ett humöst mörkt fyndförande grusigt sandlager med 
sot och enstaka kolfnyk. Detta lager är sannolikt ett kulturlager.  I lagret påträffades 
rikligt med flintavslag och två bitar keramik. Under lagret påträffades en möjlig grop 
som även den innehöll flintavslag. 

Schakt 242. 18 meter långt. 0,20–0,30 meter tjock matjord. Undergrunden av 
övervägande grå våt sand, i den östra änden övergående mot grusig rödgrå sand. Ett 
fåtal knytnävsstora stenar. Enstaka flintor påträffade i den östra änden. 

Schakt 246. 20 meter långt. 020–0,50 meter tjock matjord. I den västra delen en un-
dergrund av grå våt siltig sand, vilken övergår till en gulgrå sten/grus blandad gulgrå 
sand med flera upp till 0,50 meter stora stenar. I den östra delen av schaktet finns två 
stora härdar eller möjligen kokgropar. 

Schakt 281. 14 meter långt. 0,2–0,30 meter tjock matjord. Grå lerblandad silt  i västra 
änden som övergår till grusig grå sand med rikligt med knytnävsstor sten. Längst i 
den östra änden av schaktet påträffades en 1,5 meter stor härd. 
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Bilaga 2

Figurer
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