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 Vid undersökningen togs fyra schakt upp. 
Inga anläggningar framkom. Två fynd i form av 
bergarts- respektive flintavslag framkom.
 Resultatet från undersökningen gav ett enty-
digt resultat om att fornlämningen är belägen i 
området med grusigare sand i södra delen av 
undersökningsområdet. Detta lager fortsätter 
söder om undersökningsområdet.
 Inom undersökningsområdet betraktas forn-
lämningen som undersökt och borttagen. Sö-
der om undersökningsområdet kvarligger forn-
lämningen.  

Sammanfattning
Bakgrunden till förundersökningen av Bärfen-
dal 130 var det pågående arbetet med en vind-
kraftpark vid Ås. Syftet med förundersökningen 
var att förse länsstyrelsen med ett fördjupat 
kunskapsunderlag inför prövning av arbetsfö-
retaget enligt 2 kap. 12 § KML. Fornlämning-
ens art och innehåll beskrivs med hänsyn till 
fornlämningens antikvariska bevarandevärde 
samt dess pedagogiska och vetenskapliga po-
tential.
 Undersökningen skedde genom schaktning i 
myrmark. Schakt dokumenterades genom be-
skrivning, foto och inmätning med DGPS. Fynd 
beskrevs i fält och återdeponerades.

Bärfendal 130
Arkeologisk förundersökning, 
Munkedals kommun



Illustration 1. Översikt av norra Bärfendal. På kartan markerade fornlämningar utgörs av högt belägna boplatser. 
Dessa kan på grund av deras höjd över havet förmodas vara från den äldsta delen av stenåldern.
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Syfte
Bakgrunden till förundersökningen av Bärfen-
dal 130 var det pågående arbetet med en vind-
kraftpark vid Ås. Syftet med förundersökningen 
var att förse länsstyrelsen med ett fördjupat 
kunskapsunderlag inför prövning av arbetsfö-
retaget enligt 2 kap. 12 § KML. Fornlämning-
ens art och innehåll beskrivs med hänsyn till 
fornlämningens antikvariska bevarandevärde 
samt dess pedagogiska och vetenskapliga po-
tential. 
 Undersökningsområdet omfattade endast 
den norra delen av fornlämningen varför hu-
vudsyftet med undersökning var avgränsande. 

Metod
Vid förundersökningen togs schakt upp med 
grävmaskin. Schakten förlades jämnt över 
ytan, med hänsyn till topografin, i syfte att av-
gränsa fornlämningen inom undersökningsom-
rådet. Schaktningen inriktades på att avgränsa 
lämningen åt norr. 
 Schakt och fyndförande kontexter handren-
sades. Schakt mättes in med DGPS.

Förmedling
Målgrupper för undersökningen var i första 
hand företagare, länsstyrelsen, andra myndig-
heter samt undersökare, varför inga publika 
arrangemang anordnades.

Undersökningsområdet
Den aktuella fornlämningen är belägen i Bär-
fendals socken i Munkedals västra del. Om-
rådet utgjorde på stenåldern en ö i ett fjord-
landskap. I området återfinns ett stort antal 
fyndplatser och boplatser från stenåldern. 
Exempel på sådana boplatser i närområdet är 
Bärfendal 20, 45 och 46 och Svarteborg 570. 
Det är således ett frekvent använt område 
under den aktuella perioden där såväl basbo-
platser som aktivitetsytor kan förekomma. Bo-
platsen har potential att bli en viktig lämning 
i diskussionen kring landskapsutnyttjande un-
der stenåldern.
 Boplatsen Bärfendal 130 är belägen i en 
dalgång på 115-120 meters höjd över havet, il-
lustration 1. I norr gränsar den till en våtmark. 

I söder avslutas dalgångsbotten av en brant 
södersluttning, på mindre än 100 meter faller 
terränger drygt 20 meter.   

Tidigare undersökningar
Vid utredning 2009 påträffades rikligt med sla-
gen flinta, i massor som tagits upp i samband 
med dikesrensning, Gerre m fl 2009. Ingen av 
boplatserna i närområdet har varit föremål för 
undersökningar.

Resultat
Vid den avgränsande förundersökningen togs 
fyra schakt upp, illustration 2. I samtliga be-
stod den övre delen av torv och under denna 
framkom lera. I de två nordligaste schak-
ten var torven cirka 2 meter djup och under 
denna fanns blålera. I de sydligare var tor-
ven cirka meterdjup och leran hade inslag av 
grus. I det sydöstligaste schaktet, nummer 
4, framkom även två avslag av flinta respek-
tive bergart.
 Inga schakt togs upp inom den västra res-
pektive östra delen av förundersökningsområ-
det eftersom detta utgjordes av berg samt till 
en del vattensjuka områden. I dessa var det 
inte möjligt att maskingräva.

Fynd
Vid undersökningen framkom två avslag av 
flinta respektive bergart. Inga fynd tillvaratogs.

Tolkning 
Mot bakgrund av såväl förundersöknings- som 
utredningsresultat framstår det att boplatsen 
är knuten till det grusigare lagret vilket iakttogs 
i det sydligaste schaktet som togs upp under 
förundersökningen. Fynden som noterades vid 
utredningen låg även dessa i grusiga massor, 
vilka tagits upp i samband med dikesrensning. 
Inget fynd från vare sig AU eller FU har givit 
möjlighet till en närmare datering. Höjden över 
havet antyder dock en mycket hög ålder på bo-
platsen, cirka 9000  före kristus.

Antikvarisk bedömning
Resultatet från förundersökningen föranleder 
inga vidare åtgärder. Fornlämningen bedöms 



Bärfendal 130 med förundersökningsområde och schakt markerade.
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som undersökt och borttagen inom undersök-
ningsområdet. Söder om undersökningsom-
rådet kvarligger fornlämningen. Boplatsens 
förmodat höga ålder i kombination med dess 

ostörda läge gör att lokalen bedöms ha ett 
stort vetenskapligt såväl som pedagogiskt 
värde. 

Källor
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Bilaga 1: Schaktlista

Lager m Kommentar

1 4 0,35 0,6 Torv ned till berg.

2 4 0,6 1,1

3 4 1,1 2 0-2 torv, därunder lera/silt.

4 4 0,8 0,8

Schakt
nr

Längd 
m

Minsta 
dj m

Största 
dj m

Mycket block, troligen 
nedrasade från berget.

0-0,4 påförda lager, 0,4-0,7 torv, därunder 
lera eller berg.

0-0,7 torv, 0,7-0,75 grusig lera, därunder 
lera/silt m.

Fynd, avslag av flinta och 
bergart, i grusig lera.
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