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

Figur 2. Del av fastighetskartan över Lilla 
Bjällerup. Fornlämningsbegränsningen 
för Lilla Bjällerups bytomt är markerad 
med blå linje. Undersökningsområdet är 
rödmarkerat.   
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att sökanden planerar avstycka två tomter för uppförande av 
enfamiljshus inom Lilla Bjällerups bytomt (L1989:884), beslutade länsstyrelsen om en 
avgränsande arkeologisk förundersökning. 

Undersökningsområdet var ca 1 800 m2 stort och låg i en sluttning ned mot en 
bäck och var bevuxet med träd i de västra och östra delarna. Inom den yta där det var 
möjlig att dra schakt drogs två schakt om 27 respektive 48 m2, sammanlagt 75 m2. 
Drygt hälften av undersökningsområdet har utgjorts av våtmark (ca 950 m2) som 
tidigare bestått av öppet vatten då sötvattenssnäckor påträffades i fyllningen. I 
våtmarksfyllningen förekom spridda djurben. Ca 15–20 söder om vägen övergick 
våtmarken i fast mark. Skiftet syns tydligt i marken som en terrasskant. Norr om 
västra schaktet låg en elledning med oklart läge vilket medförd att schaktet inte drogs 
längre norrut. Det östra schaktet drogs så långt norrut som den tänka bebyggelse är 
planerad att uppföras, ca 4 m från vägen. I schaktet framkom en dikesliknande 
struktur och två stolphålsliknande färgningar.  

I matjorden påträffades endast två skärvor av sentida keramik. Det förekom inga 
lager, anläggningar eller fynd som tyder på att det funnits bebyggelse inom 
undersökningsområdet. 

 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Figur 3. Schaktplan med 
undersökningsområdets gräns 
markerad med kraftig hel-
dragen linje. Den streckade 
linjen anger våtmarkskanten. 
Diket är markerat med grått 
och de två stolphålsliknande 
färgningarna med  svart. 



 

6 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2020:19 
 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens diarienummer  ................................................................. 431-36886-2019 
Skånearkeologis diarienummer  ............................................................................. 202013  
 
Län  ................................................................................................................................ Skåne  
Kommun  ........................................................................................................... Staffanstorp  
Socken  ..................................................................................................................... Bjällerup  
Fastighet  ................................................................................................... Lilla Bjällerup 5:6 
RAÄ-nummer  ................................................................................ L1989:884/Bjällerup 5:1  
 
Koordinatsystem  ..........................................................................................  Sweref 99 TM 
N koordinat  ............................................................................................................ 6170821  
E koordinat  ............................................................................................................... 389133  
M ö.h.  ........................................................................................................................... 13–16  
 
Fältarbetstid  ....................................................................................................... 2020-07-17  
Antal arbetsdagar  ............................................................................................................... 1  
Antal arkeologtimmar  ........................................................................................................ 5  
Antal maskintimmar  ......................................................................................................... 10  
 
Undersökningsområde  ......................................................................................... 1 800 m2  
Undersökt yta  .............................................................................................................. 75 m2  
 
Projektansvarig  ...................................................................................................Per Sarnäs  
Uppdragsgivare ............................................................................... Nadia Haffajee-Krysell  
 
 
 

Arkivmaterial i form av shp-filer, digitala foton och rapportorigi-
nal förvaras på Lunds universitets historiska museum. 
 


	Undersökningens bakgrund och resultat
	Referenser
	Kartmaterial

	Tekniska och administrativa uppgifter

