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Sanatorieskogen 1:3, Ulricehamns kommun. 
 

Länsstyrelsens dnr: 431-40940-2020 

Fornlämnings ID: – 
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Upparbetad maskintid: – 

Undersökningens resultat:  

Ulricehamns kommun planerar för detaljplaneläggning av Sanatorieskogen 1:3 sydost om 
Ulricehamns stadsbebyggelse. Planområdet är drygt 264 400 m2 stort och täcks huvudsakligen av 
igenväxande kalhyggen i blockrik mark, samt till en mindre del av högväxt mogen granskog. 
Terrängen är höglänt, cirka 295–275 m öh, med stigning åt nordost i riktning mot Lassalyckans 
friluftsområde. Kring två gårdsbebyggelser centralt inom området finns öppen mark.  

Huvuddelen av marken inom planområdet har tydlig utmarkskaraktär. Det rör sig här om småbruten 
moränmark, innehållande en hel del fuktig mark och stora ytor med ett högt sten- och blockinnehåll. 
På de äldsta kartorna från 1640-talet finns två inhägnade ytor med slåttermark, den ena strax söder 
om Fredrikslund, den andra i anslutning till en äldre vägsträckning längst i söder. I anslutning till 
dessa etablerades under 1700-talet flera torp.  

Några tydliga spår efter markanvändningen före 1600-talet finns inte i området. Emellertid indikerar 
förekomsten av en åkeryta inom den södra utängen på 1640-talets karta och en 0,7–0,8 meter hög 
terrasskant i anslutning till den större av de sent brukade odlingsytorna, att odlingen kan ha ett 
betydligt äldre ursprung. Det kan inte uteslutas att medeltida, eller till och med förhistoriska, åkrar 
funnits i området och som återbrukats. Terrasskanten kan därför betraktas som fornlämning och bör 
kontrolleras inom ramen för steg 2 utredning (se bifogad karta och blå linje inom område för steg 2). 
Det kan heller inte uteslutas förhistoriska boplatslämningar inom markerade ytor för steg 2.   

Planområdet saknar i övrigt fornlämningsindikationer.  

Sammanfattningsvis har den arkeologiska utredningen steg 1 resulterat i tre områden (se karta) som 
vi bedömer bör kontrolleras vidare medelst schaktgrävningar inom ramen för steg 2.   
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