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Angående resultat från arkeologisk förundersökning, fornlämning 
88 och 115 i Burlövs socken, belägna inom fastigheten Kronetorp 
1:1, Burlövs socken, Burlövs kommun, Skåne län 
 
Arkeologerna, Statens Historiska Museer, har 2017-09-04 – 2017-09-15 genomfört 
en arkeologisk förundersökning inom ovan rubricerade fastighet och fornlämningar. 
Syftet med förundersökningen var att fördjupa kunskapen om fornlämningarna. Dess 
mål var att klargöra fornlämningarnas innehåll, datering och kunskapspotential. 

Preliminärt resultat 

Undersökningen omfattade två fornlämningar varav den ena (nr 88) är uppdelad i 
tre separata områden.  
 
Inom två av områdena (kallade område 2 och 3 i bifogad slutredovisning) av forn-
lämning nr 88 har omfattande boplatslämningar från järnålder i form av stolphål från 
tre långhus, gropar och härdar påträffats.  
 
Inom det tredje området (Område 1) framkom nio gropar. Denna del bedömdes ut-
göra utkanten på en boplats.  
 
Vid undersökningen undersöktes även efter rester av den förmodade gravhögen 
fornlämning nr 55 och det omkringliggande området nr 115 (i redovisningen kallat 
område 4). Här påträffades endast ett våtmarkslager utan fyndmaterial. 

Lagskydd 

Merparten av ovan nämnda två partierna (område 2 och 3) av fornlämning nr 88 är 
skyddade genom bestämmelserna i 2 kap lag om kulturminnen m m (KML) – för ut-
bredning se karta sist i bifogad slutredovisning. Det innebär att samtliga ingrepp el-
ler markförändrande åtgärder inom dessa området kräver Länsstyrelsens tillstånd. 

mailto:ingrid.berg@kronetorppark.se


 

   MEDDELANDE 2(2) 

2017-10-04 Dnr 431-4890-2017 
   

    

 

 

 

Bevarande av fornlämning 

Kulturminneslagen är en bevarandelag. Det innebär att påvisade under mark dolda 
fornlämningar i första hand ska bevaras. Detta kan göras genom att hela fornläm-
ningsområden sås in med gräs. Några markingrepp medges inte, varken för träd, för 
buskar eller dylikt. Det långsiktiga säkerställandet sker genom juridiskt bindande be-
stämmelser i detaljplanen.  

Fortsatta arkeologiska undersökningar 

Om ett långsiktigt bevarande av fornlämningarna inte är möjligt måste de arkeolo-
giskt dokumenteras genom en arkeologisk undersökning. Den går ut på att under-
söka och dokumentera fornlämningarna. Vid undersökningen tas fornlämningarna 
bort så att en önskad utbyggnad kan genomföras.  
 
Om Ni önskar gå vidare med en arkeologisk undersökning ska ansökan om att få ta 
bort påträffade fornlämningar ställas till Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. 
 
 
Inom övriga ytor, det vill säga fornlämning nr 115 (med 55) och den södra delen av 
fornlämning nr 88 (område 1 i bilagd slutredovisning) samt inom mindre partier av 
område 2 och 3, har all nödvändig dokumentation kunnat genomföras inom ramen 
för förundersökningen. För dessa områden finns inte några hinder från arkeologisk 
synpunkt att fortsätta planerade arbeten.  
 
 
Detta meddelande är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.  
 
 
 
Sven Nerius 
 

 

Bilaga  

Slutredovisning 

Kopia till:  

Arkeologerna, Statens Historiska Museer, info@arkeologerna.com 
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