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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Figur 2. Karta som visar undersökningsområdet och när-

liggande fornlämningar. 
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Figur 3. Utredningsområdet markerat på ett utsnitt av en laga skiftes karta från 1856. Området tillhörde då 

gården Almered Hulugård i Sätila socken. 
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Undersökningsresultat 
Göta Arkeologi har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Lygnersvider 1:31 

i Sätila socken i Marks kommun. Undersökningen har genomförts enligt beslut från Länssty-

relsen i Västra Götaland, diarienummer 431-7207-2022, med anledning av planerad täkt-

verksamhet. 

Undersökningsområdet utgjordes av ett cirka 300 meter långt och upp mot 200 meter brett 

kuperat skogsområde beläget drygt fyra kilometer sydväst om samhället Sätila. Området 

avgränsades mot norr av en bruksväg och i öster av ett våtmarksområde. Höjden över ha-

vet varierade mellan 105 och 120 meter. Jordarten utgjordes av morän i södra och mel-

lersta delarna och av kärrtorv i söder och öster. Resterande delarna bestod av berg. 

Utredningen inleddes med en genomgång av arkivmaterial där bland annat närliggande 

fornlämningar och det historiska kartmaterialet studerades.  

Det fanns inga kända fornlämningar inom undersökningsområdet. De närmaste fornläm-

ningarna utgjordes av lösfynd av olika flintor. De flesta fynden är gjorda i närheten av Lyg-

nern, söder och öster om utredningsområdet (t ex L1964:5645, 1964:5085, 1964:5086). 

I det historiska kartmaterialet dyker området upp först i en laga skifteskarta från 1856 och 

anges där vara utmark bestående av skog hörandes gården Almered Hulugård (se figur 3).  

Efter avslutade arkivstudier genomfördes en okulär besiktning av det aktuella området. 

Besiktningen resulterade i att inga kultur- eller fornlämningar kunde konstateras. Det fanns 

inte heller några ytor för utredningsgrävning. Med anledning av detta anser Göta Arkeologi 

att det inte finns några skäl för ytterligare arkeologiska undersökningar inom utrednings-

området.  

Länsstyrelsen diarienummer: 431-7207-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2217 

Kommun: Mark 

Socken: Sätila 

Fastighet: Lygnersvider 1:31 

Fältarbete datum: 2022-05-04 

Fältarbete personal: Mats Hellgren, Johanna Lega 
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Figur 4. Foto från väster som visar delar av  undersök-

ningsområdet. Foto: Mats Hellgren 
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 Källförteckning 
 Fornsök. www.raa.se 

 Lantmäteriet, Historiska kartor. www.lantmateriet.se 

 Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

   Almered Laga skifte 1856 15-SÄT-22 

 Informationskartan Västra Götalands län. www.lansstyrelsen.se 
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