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Beskrivelser
Kort beskrivelse af fund:
Indenfor det tre ha. store lokalplansområde er i dets nordligste del afdækket et hen ved 60 x 70 meter
stort område med bebyggelse, der formodes at kunne dateres til sen vikingetid/tidlig middelalder. Det
drejer sig om tre mindre gårdsenheder udgjort af små beboelseshuse alle med bevarede
vægkonstruktioner. Grøftforløb, der umiddelbart tolkes som afgrænsende bebyggelsen er påvist
blandt andet mod syd. Mod øst er jordbundsforholdene af en beskaffenhed der gjorde, at en eventuel
afgrænsning her umiddelbart ikke har kunnet påvises ved forundersøgelsen.
Gårdsenhederne suppleres desuden af diverse gruber, stolpehuller, diffuse kulturlagsplamager og
andre bopladsassocierede anlæg.
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Kort beskrivelse af frigivelser (jf. kortbilag): På medsendte kortudsnit er angivet to fundområder
nordligst inden for lokalplansområdet, hvor bebyggelsessporene er påtruffet. Det drejer sig om
fundområde A, der udgør knapt 500 kvm. og Fundområde B, der udgør 1800 kvm.
Der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning indenfor disse fundområder førend
byggemodningen kan igangsættes her. Det øvrige lokalplansområde kan efter den arkæologiske
forundersøgelse frigives til jordarbejde.

Bemærkninger
Eventuelle bemærkninger:
Der er tidligere registreret en gravhøj i lokalplansområdets sydvestlige del. Denne kunne dog ikke
genfindes ved forundersøgelsen, og højen er sandsynligvis fjernet ved markarbejde gennem de
seneste 100 år

Fig 1. Luftfoto med angivelse af lokalplansområdet (hvid polygon), søgegrøfter og udvidelser (røde polygoner) og de to
fundområder (blå polygon). Baggrundskort: ortofoto 2018.
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Fig 2. Detailudsnit af Fundområde A, delvist afdækket bygning med bevarede vægforløb.

Fig. 3. Detailudsnit af Fundområde B, delvist afdækkede bygninger med bevarede vægforløb og formodede
hegnsgrøfter.

