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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
 (fax) 

Webbadress: 
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E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Kulturmiljöenheten 
Niklas Ytterberg 

Antikvarie 
010-224 54 03 

 

 Uddevalla Vatten AB 
att. martin.west@vastvatten.se  

Angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsöver-
vakning av fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 på fastigheterna 
Utby 2:7 och 4:6 i Uddevalla kommun 

Länsstyrelsen beslutade den 9 maj 2019 om arkeologisk undersökning i 
form av schaktningsövervakning inom berörda delar av rubricerad 
fornlämning. Av bifogad redovisning framgår att Rio Göteborg Natur- och 
kulturkooperativ har utfört undersökningen i oktober månad 2019. 
 
Vid den arkeologiska undersökningen påträffades endast enstaka bitar sla-
gen flinta i matjorden. 
 
Länsstyrelsen bedömer att fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 inte länge 
omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser. Länsstyrelsen har därför ur an-
tikvarisk synpunkt inget att erinra mot att undersökt mark används för avsett 
ändamål. 
 
 
 
Niklas Ytterberg 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Rio Göteborg 
Natur- och kulturkooperativ och inkommen till Länsstyrelsen den 17 okto-
ber 2019. 
 
Digital kopia till 
Uddevalla kommun 
Bohusläns museum 
Robert Larsson, p.robert.larsson@gmail.com  
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Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ      
Slakthusgatan 8 A    kontakt@riogbg.se 
415 02 Göteborg    www.riogbg.se  

 

Arkeologisk förundersökning, Herrestad 142:1, Herrestad socken, Uddevalla 

kommun.  
 

Lst dnr: 431-15752-2018 

Utförare: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 

Projektbeteckning: G1602 

Fält- och rapportansvarig: Karin Olsson 

Fälttid: 2019/10/14 

 

Sammanfattning 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av 

schaktövervakning av fornlämningen Herrestad 142:1 i Utby väster om Uddevalla. Baserat på fornlämningens 

karaktär beslutades under fältarbetets gång att genomföra undersökningen som en regelrätt förundersökning. 

Beslutet fattades i samråd med Länsstyrelsen. 

 

Fornlämningen är belägen i en norrsluttning på ca 50 meter över dagens havsnivå. Den är ca 2000 m2 stor och 

bevuxen med gräs. 

 

Fältarbete 
Under fältarbetet togs sex schakt upp med grävmaskin. I S2 framkom tre bitar slagen flinta i matjorden. Övriga 

schakt var tomma. 

 

Antikvarisk bedömning 
Rio Göteborg bedömer att fornlämningen efter genomförd undersökning är undersökt i sin helhet. Inga 

ytterligare antikvariska åtgärder krävs.  

 
 

Karin Olsson  

karin.olsson@riogbg.se 
0768-911577 
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