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Resultat från arkeologisk utredning inom
fastighet Älvstorp 1:100, Tidaholms kommun
Länsstyrelsen beslutade om arkeologisk utredning inför detaljplan. Förvaltningen
för kulturutveckling har utfört utredningen och meddelat de preliminära resultaten
till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den berörda
marken används för avsett ändamål.
Utredningen visar nämligen att det inte förekommer några lagskyddade bevarade
fornlämningar inom planområdet. Vid utredningen påträffades en förhistorisk härd.
Härden undersöktes emellertid under utredningen och är efter genomförd utredning
undersökt och borttagen. Något lagskydd kvarstår därför inte för denna lämning.
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Sammanställning av resultat från arkeologisk utredning utförd av Förvaltningen för
kulturutveckling (fd Västarvet)

Län: Västra Götalands län
Socken: Acklinga

Kommun: Tidaholm
Fastighet: Älvstorp 1:100

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Uppdragsnummer: 202101506
Länsstyrelsens dnr: 431-25685-2021
Förvaltningen för kulturutveckling projektnr: 14817
Fornlämningsnummer: Datum för beslut: 2021-09-15
Datum för fältarbete: 2021-11-22
Projektledare: Elinor Malmberg
Sammanfattning av undersökningsresultat:
Inför planerad exploatering har Förvaltningen för kulturutveckling, VGR, genomfört en
arkeologisk utredning inom fastigheten Älvstorp 1:100 i Tidaholms kommun.
Efter en okulär avsökning av den plöjda åkermarken inom undersökningsområdet grävdes
totalt 62 schakt, jämnt fördelade över hela området med cirka 10 meters mellanrum i
varje riktning. Sammanlagt öppnades 322 m2. Vid initial inventering av området noterades
inga synliga ytfynd av förhistorisk karaktär.
Vid schaktning framkom endast en härd, cirka 2,2 x 1,6 meter. Härden snittades med en
kvadrant för att undersöka dess utformning. I avgränsningssyfte breddades det befintliga
schaktet där anläggningen hade uppkommit. Det grävdes fem nya schakt i varje riktning
kring det aktuella schaktet för att undersöka om det fanns fler anläggningar i anslutning till
härden. Några fler anläggningar uppkom inte och härden bör därför tolkas som en solitär
anläggning som inte ansluter till ett komplex eller boplatsområde.
Förslag till fortsatta åtgärder:
Med anledning av undersökningsresultatet anser Förvaltningen för kulturutveckling att
härden bör registreras som en isolerad fornlämning, undersökt och borttagen. Inga
ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga för det planerade arbetet.
Underskrift: Philip Blomqvist och Anton
Lazarides

Datum: 2021-11-24

Page 2 of 4

Page 3 of 4

Page 4 of 4

