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Sammanställning av preliminärt resultat vid förundersökning inom 

Västerslät 17:1. 

 
Följande dokument är en kort sammanställning av resultat med åtgärdsförslag som vi kommer att 

föreslå till länsstyrelsen inom Västerslät 17:1 och de berörda fornlämningarna RAÄ Kläckeberga 

49:1, 199, 200 samt 201. Alla vidare beslut och åtgärder i ärendet fattas av länsstyrelsen i Kalmar.  

 

Schaktning och undersökning genomfördes under tre dagar den 29-31 maj 2017. Den planerade 

metalldetekteringen har i skrivande stund inte genomförts, och nedan framförda resultat och 

åtgärdsförslag är med reservation för eventuella ändringar som metalldetekteringens resultat kan 

medföra. Metalldetekteringen planeras utföras under juni 2017. 

 

Resultat 

Vid den genomförda förundersökningen kunde de aktuella fornlämningarna avgränsas och i 

anslutning rösena RAÄ 49:1 och RAÄ 200 påträffades inga ytterligare gravar eller 

arkeologiska lämningar. Samma resultat framkom vid den schaktning som utfördes vid härden 

RAÄ 201. Genom en noggrann mätning med RTK GPS justerades dock läget och storleken 

för de båda rösena RAÄ 49:1 och RAÄ 200.  

 

Den fossila åkern RAÄ 199 justerades i storlek och utbredning. Sammantaget påträffades tolv 

röjningsrösen. Röjningsrösena och åkerstrukturen som framträdde i fält sammanfaller tydligt 

med en åkeryta på laga skifteskartan från 1840. Enligt tidigare kartstudie finns den ej med på 

storskiftet 1772 vilket fastställer en äldsta datering (Papmehl-Dufay 2007).  

 

Ytterligare fyra röjningsrösen med historisk karaktär påträffades. Genom kartanalys kan de 

relateras till tre olika åkerytor som funnits vid laga skifte år 1840. Två av dessa åkrar ligger 

idag delvis under väg E22 och i huvudsak utanför exploateringsområdet. Den tredje åkerytan 

har legat i den norra delen av området men av de tio-tal röjningsrösen som är medtagna på 

laga skifteskartan återfanns bara två.  

 

 

Åtgärdsförslag 

Museiarkeologi sydost kommer att föreslå en vidare arkeologisk undersökning av rösena 

RAÄ 49:1 och RAÄ 200, se figur 1. Utöver detta kommer vi, med reservation för eventuella 

nya resultat i samband med metalldetekteringen, inte rekommendera länsstyrelsen några 

ytterligare åtgärder.  
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Figur 1. De båda rösena RAÄ 49:1 och RAÄ 200 föreslås omfattas av vidare arkeologisk undersökning om de 

inte kan undantas från exploatering. Observera att läget för dessa har justerats med några meter mot tidigare.  


