Arkeologisk utredning 2017

Balkåkra 6:3 m.fl.
ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER

Balkåkra och Snårestads socknar, Ystads kommun
Skåne län

Skånearkeologi
Rapport 2017:17

Per Sarnäs

Arkeologisk utredning 2017

Balkåkra 6:3 m.fl.
ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER

Balkåkra och Snårestads socknar, Ystads kommun
Skåne län

Skånearkeologi

Per Sarnäs
Midgårdsgatan 3
216 19 Malmö
Tel: 0708-82 78 16
E-post: info@skanearkeologi.se
Webb: www.skanearkeologi.se

Arkeologisk utredning 2017

Balkåkra 6:3 m.fl.

Anläggande av våtmarker
Balkåkra och Snårestads socknar, Ystads kommun
Skåne län
Skånearkeologi
Rapport 2017:17

Författare: Per Sarnäs
Grafisk form: Anders Gutehall
Omslagsbild: Per Sarnäs
© Skånearkeologi 2017

Innehåll
Undersökningens bakgrund och resultat

5

Referenser

6

Tekniska och administrativa uppgifter

6

Figur 1. Karta över Skåne med
Ystads kommun markerat med
blå färg.

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan
med de 17 utredningsschakten
markerade med rött. Blocket med
skeppsristningen är markerat med
en brun prick i norra kanten av
Finnamosse
våtmarksområde.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Naturvårdsingenjörerna AB planerade anlägga öppna vattenytor
inom Finnamosse våtmarksområde i vars omedelbara närhet två fornlämningar finns
registrerade i FMIS (Snårestad nr 16:1 och 17:1), beslutade Länsstyrelsen om en
arkeologisk utredning.
Den arkeologiska utredningen genomfördes som sökschaktning med grävmaskin.
Sammanlagt upptogs 17 sökschakt som omfattade 921 m2. Sökschakten lades i
våtmarkens strandzoner med hänsyn tagen till att våtmarken har haft en varierande
utbredning genom tiderna (Figur 2).
Finnamosse utgörs i dag av tre öppna vattenytor omgärdade av en torvmosse som
delvis är trädbevuxen. Mossen har tidigare haft en betydligt större utbredning och
spår efter den kunde ses flera meter in i den omgivande åkermarken. I de schakt som
upptogs i den nuvarande mossen förekom torv överst följt av ett gråvitt lager med
musselskal och underst ett nytt torvlager med bevarade växtdelar såsom vass,
trädrötter, stubbar, pinnar och stammar. Underlaget utgjordes av en lerig kompakt
silt.
Det framkom inga fornlämningar i samband med sökschaktningen. I kanten av
mossen finns ett nyligen upptaget stenblock på vilken förekommer en ristning.
Stenblocket har besiktigats av hällristningsexperterna Sven-Gunnar Broström
(Botark) och Kenneth Ihrestam som bekräftade att det rör sig om en skeppsristning.
Enligt Per Landén som brukar Charlottenlunds marker togs stenen upp någonstans i
närheten av dess nuvarande plats. Knappt 70 m västnordväst om stenblocket finns en
grävd fördjupning i åkerkanten som i storlek motsvarar blocket.
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Figur 3. Stenblocket
skeppsristningen.
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