
 

 
 

 

KNV361 Langagergård Øst, Karlslunde sogn, Tune herred, tidl. København amt. 

Sted nr. 02.05.04. Sb.nr. 65. 

 

Kampagne: 04-10-2016 KUAS nr. 15/00360 

Beretning for forundersøgelse af et ca. 32.000 m2 stort areal, forud for udstykning 

til boliger. Forundersøgelsen er udført af arkæologerne Majken Ryeholm Etheridge 

og Pernille Rohde Sloth for Museum Sydøstdanmark oktober 2016. 

 

 

Figur 1. Fra den centrale del af forundersøgelsesarealet falder terrænet mod øst ned mod Rørmoseløbet (foto: KNV00361_D1018). 
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Abstract 

Der kunne ikke erkendes nogen kulturhistoriske anlæg, da der på arealet er blevet deponeret betragtelige mængder 

jord, primært ler men også sand/silt, ovenpå det oprindelige muldlag.  

 

Undersøgelsens forhistorie 

Det forundersøgte areal udgør en del af en udstykningsserie af såkaldte "boligøer". På det forundersøgte areal 

etableres boligø C. Umiddelbart øst herfor er på boligø B tidligere forundersøgt og udgravet en lokalitet med 

bebyggelse fra henholdsvis yngre og ældre romersk jernalder og højryggede agre fra middelalder (KØM 2545 

Rørmosen, sb. 47). Der er endvidere registreret løsfund fra ældre og yngre stenalder (sb. 33 og 42). Få hundrede 

meter mod vest, i forbindelse med etableringen af Ringstedbanen blev der udført udgravninger af omfattende 

jernalderbebyggelse (KØM 2763 Mosede Landevej) og et økseproduktionsplads fra yngre stenalder (KØM 2764 

Karlslunde Centervej, sb. 46). Der blev endvidere i forbindelse med motorvejsudvidelsen udgravet en mindre boplads 

med bebyggelse fra ældre bronzealder og yngre stenalder (KØM 3001 Skelvej, sb. 55). I tilgift har der mod syd ligget 

en klynge af gravhøje fra ældre bronzealder (firehøje, sb. 6), som dog allerede i forbindelse med 

sogneindberetningerne beskrives som stærkt nedpløjede. Der kan meget vel have ligget flere gravhøje. Ud over et 

flertal udgravninger er der registreret et større antal løsfund i området, primært fra stenalder. 

 

Museet vurderer på baggrund af tidligere undersøgelser i nærområdet, at der er stor risiko for at støde på skjulte 

fortidsminder, der kan være beskyttede af museumsloven.  
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Figur 2. Forundersøgelsesarealet på baggrund af Høje Målebordsblade (©KMS) med markering af kendte fund fra området. 
Forundersøgelsesarealet er tegnet efter ortofoto. 

 

Administrative data 

Forundersøgelsen er udført af Museum Sydøstdanmark som en bygherrebetalt undersøgelse jf. Museumslovens §27. 

Resumé af den administrative sagsgang: 

27-07-2015: Bygherre kontakter museet med henblik på en udtalelse vedrørende arealet. 

12-10-2015: Museet udarbejder budget til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og informerer bygherre herom. 

23-10-2015: SLKS godkender forundersøgelsesbudget. Godkendelse og budget fremsendes til bygherre. Bygherre 

godkender budgettet. 

01-06-2015: Bygherre henvender sig vedrørende planlægning af forundersøgelsen. 

04-10-2016: Forundersøgelsen påbegyndes. 

05-10-2016: Forundersøgelsen afsluttes. 

06-10-2016: Arealet frigives skriftligt til bygherre. 

 

Bygherre:  Lind og Risør, kontaktperson Thomas Uldal. 

 

Undersøgelsen er foretaget af Museum Sydøstdanmark, hvor al dokumentation i form af beskrivelser, opmålinger, 

fotos og rapporter samt eventuelle genstandsfund opbevares. 
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Topografi, terræn og undergrund 

Området er beliggende 1200 m fra den nuværende kystlinie og har været anvendt til græsning og dyrkning. Ved 

forundersøgelsestidspunktet var der i området skabt et fælledlignende landskab på det meste af det ubebyggede 

areal mellem motorvejen og kysten. På den nordlige halvdel af forundersøgelsesarealet ligger en mergelgrav. 

Terrænet hælder let ned mod Rørmoseløbet. 

 

Ved forundersøgelsen viste det sig, at 

arealet er blevet kraftigt terrænreguleret 

ved deponering af undergrundsmateriale 

ovenpå det oprindelige muldlag. Øverst var 

der påfyldt et nyt muldlag. Det oprindelige 

undergrundslag var, hvor det blev afdækket 

beliggende i en dybde af 130-170 cm under 

markoverfladen. Nogle steder kunne 

undergrundsniveau ikke frilægges, da 

søgegrøfterne ville blive for dybe. Det 

deponerede lag kunne observeres på hele 

arealet, og hvor der blev gravet ned under 

laget, synes det generelt at være 

gennemsnitligt 130 cm tykt, hvilket svarer 

overens med koteforskellen målt ved 

forundersøgelsen sammenholdt med 

kotekort fra før påfyldningen. 

 

Hvor undergrunden blev frilagt, bestod den 

fortrinsvis af ler, et enkelt sted (i søgegrøft 

G5) blev der observeret sand/silt.  

 

Målesystem 

Søgegrøfter og observationer er opmålt med GPS i koordinatsystem UTM zone 32/Euref89. Efterfølgende er 

opmålingerne overført til MapInfo-tabeller ved hjælp af MapDigi.  

 

Øvrige data 

Forundersøgelsen blev påbegyndt d. 4. oktober og afsluttedes d. 5. oktober 2016, og vejret var solrigt. Ved 

undersøgelsen deltog arkæolog Majken Ryeholm Etheridge samt arkæolog og daglig leder Pernille Rohde Sloth, og 

beretningen er udført af sidstnævnte. Ansvarlig museumsinspektør var Mette Madsen. 

Bygherre lagde maskine til i form af en 20 t gravemaskine på bælter og med to m bred rabatskovl. Maskinfører var 

Lindy. 

  

Figur 3. Indenfor arealet markeret med blå ramme er der foretaget en 
omfattende terrænregulering, hvor der bl.a. Rørmoseløbet er ført ud i en slynget 
ådal, og der er deponeret undergrundsmateriale på boligø C (rød ramme). 
Baggrundskort ©KMS. 
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Udgravningsmetode 

Der blev udlagt fem søgegrøft-sekvenser, herefter blev 

der udelukkende gravet korte sonderingsgrøfter med 

henblik på at afklare, om der noget sted på arealet 

kunne graves til undergrundsniveau i en dybde af 80-90 

cm under markoverflade, da det er anlægsarbejdets 

maksimale dybde. Flere steder blev der gravet snit 

igennem det deponerede lag for at måle lagets dybde 

samt for at nå til undergrund. 

 

Søgegrøfterne blev nummereret med G-numre og snit 

igennem det deponerede lag er nummereret med S-

numre. Det deponerede lag er benævnt L1. 

 

Anlægsliste (indeholdende G- og S-numre) og 

beskrivelser, lagliste samt fotoliste er indtastet i 

Museernes udgravningsdata (MUD). 

 

  

Undersøgelsens resultater 

Der blev ikke registreret nogen kulturhistoriske anlæg 

ved forundersøgelsen. Kun få steder blev der gravet til 

oprindeligt undergrundsniveau, da der var deponeret 

så meget jord på arealet, at anlægsarbejdet ikke 

kommer ned i oprindelig 

undergrundsdybde. Tilsyneladende er 

der i perioden 2006-2008 foretaget 

landskabsregulering i området omkring 

Rørmoseløbet inklusive det 

forundersøgte areal til "boligø C", 

hvorved der er deponeret betragtelige 

mængder undergrundsmateriale på 

arealet. 

 

Det kunne ikke afklares, hvorvidt der 

gemmer sig kulturhistoriske spor på 

arealet. Det vurderes, at deponeringen 

af en så stor mængde jord på arealet 

kan have haft en skadevirkning på 

eventuelle jordfaste oldtidsminder.  

 

 

Figur 4. Der blev indledningsvis udlagt søgegrøfter (rød punkteret 
linje) på den sydlige del af arealet. Det blev dog hurtigt opgivet til 
fordel for kortere sonderingsgrøfter kombineret med snit igennem 
det deponerede lag (grøn linje). Baggrundskort ©KMS. 

Figur 5. I sonderingsgrøft G2 ses øverst et tyndt påkørt muldlag, herunder en tyk 
deponeringshorisont bestående af undergrundsmateriale, og i bunden ses det 
oprindelige muldlag (foto: KNV00361_D1009). 
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Fremtidigt arbejde på stedet 

Arealet er frigivet til anlægsarbejde. Det kan dog ikke umiddelbart fastslås, hvor stor en del af området omkring 

forundersøgelsesarealet, der er berørt af den omfattende terrænregulering, og da en række tidligere arkæologiske 

undersøgelser har vist, at området er rigt på kulturspor fra oldtid, bør der forud for eventuelle fremtidige 

anlægsarbejder i området foretages en arkæologisk forundersøgelse.   

 

 

Museum Sydøstdanmark d. 10-10-2016 

 

________________________________________________________  
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

  

G1 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid    S1 

G2 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid    S2, S3, S6, 

S7 

G3 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid    S4 

G4 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid    S5, S8, S9 

G5 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G6 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G7 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G8 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G9 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G10 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G11 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G12 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G13 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G14 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

G15 Udgravningsteknisk Søgegrøft Nutid     

S1 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G1  

S2 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G2  

S3 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G2  

S4 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G3  

S5 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G4  

S6 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G2  

S7 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G2  

S8 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G4  

S9 Udgravningsteknisk Snit Nutid   G4  
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Anlægsbeskrivelse 

   

G1 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Indeholder snit 1. Nordligst i grøften ses sand som ca midt i grøften bliver til opblandet ler, ingen tydelig afgrænsning 

mellem de lag. Der der blev fundet en gul mursten i leret blev der gravet længere ned (snit 1) og det viste sig at der på 

området er påfyldt ca en meter ler og sand samt et nyt muldlag på ca. 30 cm. Felt og snit målt nede i grøften. Kote 

målt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1005 

Består af:  S1 

Indgår i:  

Fund:   

Lag: L1 

   

G2 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Samme som G1, her blev lagt to snit; 6+7. Opmålt nede i grøften. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1009, 1/D1010, 1/D1011 

Består af:  S2, S3, S6, S7 

Indgår i:  

Fund:   

Lag: L1 

   

G3 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Udgør et træk med maskinen til undergrundsniveau = snit 4. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:  S4 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G4 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 
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Udgør tre sekvenser, hvoraf to kun er snit, den 3. sekvens er en længere grøft indeholdende recent opfyldslag, hvor 

der er gravet et snit (5) indtil 170 cm under græstørv. Ingen undergrund blev påtruffet. Opmålt oppe på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1012, 1/D1013 

Består af:  S5, S8, S9 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G5 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Fra syd gravet til undergrund over ca. 30 m. Øverst ses påført muld, ca. 25 cm, herunder opfyld indtil ca.130 cm, 

herunder oprindeligt muldlag, der fremstod komprimeret - ca. 15 cm - og herunder undergrund af gulbrunt sand/silt. 

Ingen kulturhistoriske anlæg. Målt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1014, 1/D1016 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G6 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Undergrund i 130 cm i nordlig ende, mod syd dybere. Herover opfyld og muldlag. Usikkert hvorvidt der er målt på 

markoverfladen eller nede i grøften. Muligvis på markoverfladen i sydlig ende (hvor grøften blev for dyb til at færdes i 

den) og nede i grøften i den nordlige ende. Koten målt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1017 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G7 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde. Opfyld, ikke nået til undergrund. Målt nede i grøften. Kote målt på markoverfladen. 
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Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G8 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 90 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Målt nede i grøften. 

Kote målt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G9 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 90 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1032 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G10 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1031 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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G11 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1030 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G12 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1029 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G13 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G14 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 
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markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1026 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

G15 

Udgravningsteknisk, Søgegrøft, Nutid 

Gravet indtil 80 cm's dybde, undergrund ikke nået, udelukkende recent opfyld og påført muld. Opmålt på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:  1/D1025 

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

S1 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 120cm under græstørv. Herover recent opfyld og ca 25cm muld. Ligger i sydligst i grøft 1. Undergrunden 

består af orangebrunt ler med småsten. Opmålt nede i grøften. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G1 

Fund:   

Lag: L1 

   

S2 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 180 cm's dybde, herover recent opfyld og ca 30 cm'S påfyldt muld. Ingen oldtidsanlæg. Opmålt på 

markoverfaden. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i: G2 

Fund:   

Lag: L1 

   

S3 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 140 cm's dybde. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G2 

Fund:   

Lag:  

   

S4 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 90 cm. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G3 

Fund:   

Lag:  

   

S5 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Gravet til 170 cm's dybde, ingen undergrund. Opfyld. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G4 

Fund:   

Lag:  

   

S6 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 120cm, herover recent opfyld og 30cm muld. Undergrund består af orangebrunt gruset og stenet ler. 
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Opmålt nede i grøften. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G2 

Fund:   

Lag:  

   

S7 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Gravet til 150 cm's dybde, ingen undergrund. Opfyld. Opmålt nede i grøften. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G2 

Fund:   

Lag:  

   

S8 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund i 130 cm, herover oprindeligt muldlag og opfyld, og påfyldt muld 30 cm. Opmålt på markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G4 

Fund:   

Lag:  

   

S9 

Udgravningsteknisk, Snit, Nutid 

Undergrund gulbrunt til blågråt sandet ler i 130 cm's dybde, 45 cm muld, herunder recent opfyld. Opmålt oppe på 

markoverfladen. 

 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: G4 
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Fund:   

Lag:  
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Lagliste 

 

Lag Aflejringstype Indhold Datering Anlæg Fund Lag Tegninger 

  

L1 Redeponeret Omdeponeret 

undergrund 

Udateret G1, G2, 

S1, S2 

   

 

 

Lagbeskrivelse 

   

L1 
Redeponeret, Omdeponeret undergrund, Udateret 

På hele forundersøgelsesarealet er deponeret ler/sand ovenpå oprindeligt muldlag. 

Tegninger:   

Foto:  1/D1005, 1/D1009 

Fund:    

Anlæg: G1, G2, S1, S2 

Lag:  
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Anlæg Filmtype Dato Fotograf 

1/D1000 Oversigt over den sydlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra sydøst 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1001 Oversigt over den sydlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra øst 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1002 Oversigt over den sydlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra sydvest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1003 Oversigt over den sydlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra vest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1004 Oversigt over den sydlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra nordvest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1005 Opstart afrømning af søgegrøft G1, set 

fra nord-nordøst 

G1 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1006 Profibillede af søgegrøft - muldlaget er 

tydeligvis pålagt. 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1007 Oversigtsbillede taget fra naboareal, 

niveauforskel i forhold til omgivelser, set 

fra syd 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1008 Oversigtsbillede taget fra naboareal, 

niveauforskel i forhold til omgivelser, set 

fra syd 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1009 Sonderingsgrøft G2, sydlig del, 

oprindeligt muldlag fremkommet, set fra 

nordvest 

G2 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1010 Sonderingsgrøft G2, midterste del, set fra 

syd 

G2 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1011 Sonderingsgrøft G2, midterste del, 

oprindelig undergrund samt muldlag ses i 

bunden af profil, set fra sydøst 

G2 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1012 Grøftprofil G4, nordlig del, påført muld, 

set fra øst 

G4 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1013 Grøftprofil G4, nordlig del, påført muld, 

set fra øst 

G4 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1014 Arbejdsfoto, afrømning af søgegrøft G5, 

nordlig del, set fra syd 

G5 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1016 Arbejdsfoto G5, grøft gravet til 170 cm's G5 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 
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dybde under markoverflade, set fra syd 

1/D1017 G6 tildækkes igen umiddelbart efter 

afrømning, set fra syd 

G6 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1018 Grøfter tildækkes  digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1019 Oversigt over den nordlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra syd 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1020 Oversigt over den nordlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra vest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1021 Oversigt over den nordlige del af arealet 

inden forundersøgelse, set fra nordvest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1022 Niveauforskel ved mergelgrav beliggende 

på forundersøgelsesarealet, set fra vest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1023 Niveauforskel ved mergelgrav beliggende 

på forundersøgelsesarealet, set fra syd 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1024 Niveauforskel ved mergelgrav beliggende 

på forundersøgelsesarealet, set fra 

sydvest 

 digitalt foto 04-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1025 G15 med opfyld, set fra syd G15 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1026 G14 med opfyld, set fra syd G14 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1027 Oversigt over den nordlige del af arealet 

med prøvehuller, set fra vest 

 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1029 G12 med opfyld, set fra syd G12 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1030 G11 med opfyld, set fra syd G11 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1031 G10 med opfyld, set fra nord G10 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1032 G9 med opfyld, set fra nord G9 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1033 Oversigt over areal ved afslutning af 

forundersøgelse, set fra nordøst 

 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1034 Oversigt over areal ved afslutning af 

forundersøgelse, set fra øst 

 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

1/D1035 Oversigt over areal ved afslutning af 

forundersøgelse, set fra nordøst 

 digitalt foto 05-10-2016 Pernille Rohde Sloth 

 


