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06. juli 2017

Vedr. arkæologiske interesser på areal forud for lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet,
Svenstrup.
Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet kan have væsentlige
arkæologiske interesser i det pågældende planområde.

Planområde markeret med sort. Kendte fortidsminder markeret med rød og grøn prik. Museets
tidligere undersøgelser er markeret med hvid/blå.

Nordjyllands
Historiske Museum

Arealet er beliggende i Svenstrup meget tæt på (under 300m) museets tidligere undersøgelser ved
Lykkensgård (2005) og Langdyssen (1980-84/2013). Her blev der lokaliseret store områder med
forhistorisk bebyggelse primært fra ældre jernalder.
Museet har også tidligere lavet undersøgelser vest, nord og øst for arealet med mindre forekomster
af fortidsminder.
På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det Nordjyllands Historiske Museums vurdering, at der
er en sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri.
Museet skal derfor opfordre til at lade museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse
inden for de udpegede interesseområder for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af
fortidsminder.
En forundersøgelse består i udlægning af et antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med en
gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som
måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller,
affaldshuller, ildsteder, grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet
stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
Fordelen for jer ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt
tidspunkt i processen, inden byggemodning og byggeri går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan
at byggemodning og byggeri ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig
ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe
fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.
Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere information.
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