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Figur 1. Skånekarta, Eslöv och Höör kommun markerat, ledningssträckan markerad i rött 

 

 
Figur 2. Utdrag ur Terrängkartan, ledningssträckan i rött 
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Sammanfattning 
Med anledning av VA SYD:s planer på att anlägga en vattenledning från Billinge 
via Stockamöllan till Stehag, har en arkeologisk utredning steg 1 genomförts. 
Utredningen omfattar sträckorna Stehag till väg 113 (ca 5,4 km) och västra utkanten 
av Stockamöllan till Billinge kyrka (ca 2 km). Arbetsområdet är 20 m brett och 
omfattar totalt en sträcka av ca 7,4 km. Området omfattar därmed en yta av ca 148 
000 m2 eller 14,8 hektar. En delsträcka på cirka 800 m bröts ut och gjordes i förväg 
i november 2018, varvid fyra utredningsobjekt/fornlämningar framkom 
(Delsträcka 1). Tre av dessa utreddes i steg 2/förundersöktes genom 
schaktningsövervakning, och har rapporterats i ett eget ärende (Grehn 2019). 
Återstoden av sträckan genomfördes i augusti 2019, varvid ytterligare nio 
utredningsobjekt påträffades (Delsträcka 2). Åtta av dessa föreslås fortsatt 
arkeologisk utredning steg 2. 

En sammanfattning av lämningsbilden visar att den planerade exploateringen 
berör tre sedan tidigare kända fornlämningar; Gunnaröd och Hassle bytomter 
(L1988:466 och 1988:6859), samt järnåldersgravfältet i Stehag (1988:6266 m.fl.). De 
två fältinventeringarna inom projektet har sammanlagt resulterat i 10 nya 
uppmärksammade boplatslägen, varav två även berör ovan nämnda bytomter. 
Sammanställningen i tabell 3 anger fortsatta åtgärder för de utredningsobjekt som 
påträffades och registrerades vid fältinventeringen. 

Sydsvensk Arkeologi AB föreslår att det genomförs en arkeologisk utredning 
steg 2 (AU2) för att klargöra eventuell förekomst av dolda fornlämningar inom 
utredningsobjekt 1, 2 och 4 (delsträcka 1, redan utfört vid detta rapportarbete) och 
5-11 samt 13 (delsträcka 2). Detta föreslås göras genom sökschaktsgrävning och i 
vissa fall metalldetektering. 

Bakgrund 
Sträckan är totalt ca 1,1 mil. Hela ledningssträckan har dock inte ingått i den aktuella 
utredningen, då den mellersta delen, från där ledningen ansluter till väg 113 till 
västra utkanten av Stockamöllan, har hanterats arkeologiskt vid tidigare tillfällen, 
bland annat i samband med byggandet av en G-C väg. Från Billinge kyrka till 
ledningens slutpunkt i norr berörs fornlämningen Billinge by (Billinge 40:1) och 
ingår därför inte i utredningen. På dessa platser kommer istället en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktövervakning att genomföras i samband med 
ledningsarbetet. Utredningen steg 1 har gjorts i enlighet med Länsstyrelsens 
förfrågningsunderlag 2017-04-10 (Lst dnr 431-36101-2016). 

Delsträcka 1 bröts ut och genomfördes i november 2018; från Rönneholms slott 
och 800 meter söderut mot Hassle, resultaten av steg 1 redovisas i denna rapport, 
medan övriga steg (arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning) inom 
framkomna objekt rapporterats i eget ärende, Lst dnr 431-34817-2018 (Grehn 
2019).  

Rapporten består av en beskrivning av de naturgeografiska förutsättningarna, 
en kulturgeografisk analys, kartstudier och känd fornlämningssituation, genomgång 
av tidigare undersökningar samt resultaten från fältinventeringen.  
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Syfte och metod 

SYFTE 
Syftet med den arkeologiska utredningen steg 1 är att ta reda på om det finns 
fornlämningar inom den aktuella ledningssträckan, samt områden med potentiell 
fornlämning, så kallade utredningsobjekt. Resultatet i form av föreliggande rapport 
ska utgöra ett planerings- och beslutsunderlag för Länsstyrelsens handläggning 
enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen (1988:950 – KML) men också ett underlag för VA 
SYD:s fortsatta planering. 

METOD 
För att ringa in områden med potentiella fornlämningar, det vill säga 
utredningsobjekt, har en inledande byråinventering gjorts som sedan följts av en 
fältinventering. Byråinventeringen har innefattat studier av befintligt arkiv- och 
kartmaterial, genomgång av registrerade fornlämningar och tidigare utförda 
arkeologiska insatser, samt en kulturgeografisk studie utförd av kulturgeograf Lars 
Persson, Malmö Museer. 

Fältinventeringen innebar en okulär bedömning till fots, för att spåra 
gynnsamma topografiska lägen för under mark dolda fornlämningar, eventuella 
fynd i plöjda/harvade partier samt bedöma eventuella skadade partier. Den 
arkeologiska utredningen berörde två ledningsavsnitt, och då dessa passerar två 
olika socknar har redovisningen delats upp i norra ledningssträckan, i Billinge 
socken, och södra ledningssträckan, i Stehag socken. 

Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
Ledningssträckan passerar genom ett idag stort sett uppodlat landskap som tydligt 
varierar mellan låglänta marker och höjdpartier. Några få delsträckor är dock 
bevuxna med lövträd och sly. Jordmånen varierar mellan lera, sand och 
sandblandad torvmark. I äldre kartmaterial syns gott om våtmarker och mossar i 
området, idag är det mesta utdikat men strax öster om UO ligger den relativt stora 
Rönneholms mosse, som brukas som torvtäkt. Öster om ledningssträckan rinner 
Rönne å ned till Västra Ringsjön. 

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Utredningsområdet ligger i en fornlämningsrik trakt och i och i anslutning till 
området finns eller har det funnits flera fornlämningar i form boplatser och 
bytomt/gårdstomter men även gravar och gravfält. Tidigare genomförda 
arkeologiska undersökningar i trakten har visat att det finns stor potential för under 
mark dolda boplatser från äldre delen av stenåldern. I följande avsnitt presenteras 
de i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister redan registrerade fornlämningar 
som ligger inom och i anslutning till utredningsområdet (Forn.reg). 
Fornlämningarna som berörs direkt av utredningsområdet presenteras i tabell 1 och 
2. Vattenledningen kommer att löpa i/intill befintliga vägar (asfalt, grus och G/C 
väg), de flesta har enligt kartmaterial av mycket gammalt ursprung.  

  



7 
 
 

 

Norra ledningssträckan, Billinge socken 
Längs den norra ledningssträckan/UO (utredningsområdet), som går genom 
Billinge socken, finns en registrerad fornlämning inom UO, Gunnaröds bytomt, 
L1988:466, cirka 400 x 150-250 m (N-S) vars utbredning grundas på en karta från 
år --1824 (figur 3). Strax väster om UO finns L1988:977, en boplats registrerad 
utifrån flintfynd, samt en fyndplats för en tjocknackig flintyxa, L1988:534. 
Omkring 150 m öster om UO finns ett cirka 75x75 m stort gravfält (Ö-V), 
L1989:9819, bestående av nio synliga gravmonument: en domarring, fyra 
stensättningar, samt 4 resta stenar. Där finns även rester efter en möjlig 
skeppssättning. Öster om gravfältet finns en registrerad boplats, L1989:9899 
(325x125 m VNV-ÖSÖ) samt två områden med fossil åker: L1989:9831 (100x60 
m Ö-V), och L1988:1053 (750x200-450 m NNV-SSÖ).  

Södra ledningssträckan, Stehag socken 
Inom UO finns en registrerad fornlämning, Hassle bytomt (1988:6266), vilken är 
registrerad som 100x100 m stor (Ö-V) vilket grundas på en karta från 1815 (figur 
4). Bytomten måste haft större utbredning då Hassle by varit relativt stor (20 gårdar 
i prästrelationerna 1624). Södra delen av UO, som är beläget i södra delen av 
Stehag, passerar tre registrerade gravfält/grav på nära håll: L1988:6266, som är 

Figur 3. Utdrag ur Fornreg med fornlämningar i anslutning till norra ledningssträckan, Billinge socken. 
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60x20-30 m stort (NV-SÖ) och består av sex synliga gravmonument; en 
stensättning) och fem resta stenar (kullfallna). Spridda klumpstenar i området kan 
utgöra rester av en domarring. Nordost om denna finns L1988:6502, ett 150x100 
m stort gravfält (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 67 synliga gravmonument. Dessa 
utgörs av ca 15 stensättningar, en domarring, en skeppssättning (rest av), samt ca 
50 resta stenar (samtliga kullfallna). Antalet konstruktioner (67) är förmodligen 
missvisande då flertalet av de resta stenarna sannolikt ingått i olika konstruktioner 
såsom skeppssättningar och domarringar, varför de 50 resta stenarna egentligen är 
rester efter ett 10-tal gravmonument. Söder om detta finns L1988:6835, ett ensamt 
gravmonument som består av en rest sten (kullfallen). 

Öster UO finns flera registrerade boplatser, de dateras utifrån fynd till stenålder. 
Bland annat L1988:6276, som är 160x90 m stor (Ö-V). Boplatsen är belägen på 

Figur 4. Utdrag ur Fornreg med fornlämningar i anslutning till södra ledningssträckan, Stehag sn, 
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krönet av en mindre höjd, och är avgränsad genom ytfynd av slagen och bränd 
flinta. L1988:6277 är stenåldersboplats, ca 80x50 m (N-S). Boplatsen är belägen på 
en höjdplatå invid mossens kant. På boplatsen iakttogs flintavslag samt 1 kärna. 
L1988:6852 är en stenåldersboplats, 170x70 m stor (NNÖ-SSV). Boplatsen ligger 
i en östsluttning mot Rönneholms mosse. På boplatsen iakttogs flintavslag (några 
brända, andra med retusch), ett fragment var slipat.  

L1988:6947 är en stenåldersboplats, 40x15 m stor (NV-SÖ). Delundersökt 
1986-01-27/ 03-07 av LUHM (L. Carlie), i samband med prospektering av 
vattenledning Bolmen-Ringsjön. Ca 75 m2 undersöktes varvid ett 0.1-0.3 m tjockt 
kulturlager med flintartefakter påträffades. Fynden utgjordes bland annat av 
mikroliter (flinta) samt små, runda eller avlånga skivskrapor. Boplatsen daterades 
till mellersta delen av Maglemosekultur (Carlie, L. 1983. Rapport från LUHM nr 
951/ 83; utdrag ur Fornreg). 

L1988:6851 är ytterligare en stenåldersboplats, 65x40 m stor (N-S), som utgörs 
av en flack förhöjning invid Rönneholms mosse. På boplatsen iakttogs sparsamt 
med flintavslag och ett par obearbetade flintstycken. L1988:6776, en 
stenåldersboplats, 80x25 m stor (NNV-SSÖ). Boplatsen ligger på en flack höjdrygg 
av sandblandad mossjord, nu uppodlad. På boplatsen iakttogs flintavslag och en 
skrapa. 

Öster om UO finns Rönneholms mosse, med en delvis undersökt boplats, 
L1988:5874, som är cirka 1700x1300 m stor (NV-SÖ). Inom området, vilket till 
största del består av en brukad torvtäckt, har vid arkeologiska undersökningar 
under åren 1995, 1997-98 och 2008-2014 framkommit anläggningar i form av 
härdar, aktivitetsytor samt ett rikligt fyndmaterial som består av slagen flinta, 
bearbetat ben, träföremål, näver, frön och organiskt material samt slagen kvarts. 
14C-analyser och ledartefakter daterar den huvudsakliga brukningstiden till tidig- 
och mellanmesolitikum. 

Väster om UO finns inte särskilt många tidigare registrerade fornlämningar. Ner 
mot Stehag finns dock flera registrerade områden med fossil åkermark, bland annat 
L1988:6694 och L1988:6673. Intill dessa finns två registrerade gravfält: 
L1988:6182, som är 100x50 m stort (NV-SÖ) och består av fem synliga 
gravmonument; en rund stensättning, en domarring, två kvadratiska stenkretsar 
samt en rest sten och L1988:6177, som är 120x100 m stort (NV-SÖ) och består av 
nio synliga gravmonument; fem högar, två domarringar samt två runda stenkretsar. 

Tidigare undersökningar 
Den enda undersökning som gjorts tidigare inom UO, är i Hassle bytomt 
(1988:6266), i samband med en arkeologisk förundersökning år 2005 då 
grävarbeten övervakades i anslutning till väg- och järnvägsbanken. Inga tydliga 
bebyggelsespår påträffades, men strax norr om fornlämningsgränsen framkom en 
hel del sten som kan har varit rester efter en stenlagd yta eller möjligen ett täckdike. 
I åkern iakttogs rikligt med tegelkross samt ytterligare ca 200 m norr om bytomtens 
norra begränsning vilket sannolikt innebär att lämningen fortsätter i denna riktning 
(Salminen 2005).  

Inom föreliggande projekt, vattenledning mellan Stehag och Billinge, har en 
delsträcka redan brutits ut och fältinventerats, vilket beskrivs i denna rapport. Efter 
fältarbetet i november 2018 utfördes en AU2 samt en undersökning i form av 
schaktningsövervakning inom objekt 1, 2 och 4 (Grehn 2019). Inom objekt 1 och 
2 genomfördes sökschaktning. I objekt 1 framkom fem anläggningar, men en stor 
del av området var inte aktuellt för undersökning. De fem anläggningarna utgjordes 
av en härd, tre gropar samt ett mindre lager med träkol. Inga daterande fynd 
påträffades. Troligen har boplatsens centrala delar varit belägna på förhöjningens 
mitt, där det idag ligger en gård. I objekt 2 påträffades endast en lämning, ett 
humöst/torvigt lager med skörbränd sten. Det var oklart vad lagret representerar, 
men skulle kunna vara spår efter en äldre bäckfåra. 
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Undersökningen av fornlämningen L2018:230 (objekt 4) inleddes med 
sökschaktning varvid det anläggningar påträffades i den norra delen. En utvidgning 
gjordes därför där, och sammanlagt påträffades sju anläggningar, fördelade på 4 
stolphål och 3 gropar. Samtliga anläggningar undersöktes. Ett mindre antal slagna 
flintor iakttogs i matjorden och utifrån dem och de flintor som iakttogs vid steg 1 
inventeringen är det troligt att boplatsen kan dateras till neolitikum. Den nu 
undersökta delen av boplatsen ligger troligen i utkanten av boplatsen. De två gropar 
som 14C-daterades kunde dateras till tidigneolitikum (TN I–II). 

Eftersom utrednings- och undersökningsresultatet var magert föreslogs inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder inom de aktuella objekten. 

Kulturgeografisk studie 
Lars Persson, Malmö Museer 

LÄNGS VÄGAR MELLAN BILLINGE OCH STEHAG  

Inledning 
Sydsvensk Arkeologi AB har av Malmö Museer beställt en studie av historiskt 
kartmaterial för två arkeologiska utredningsområden belägna mellan Billinge och 
Stehag (figur 5). Syftet med kartstudien har varit att i äldre lantmäterikartor 
undersöka om det finns indikationer på fornlämningsförekomst. Studien har varit 
inriktad på att spåra eventuella lämningar i form av olika typer av gravmonument 
samt att lokalisera platser för äldre tiders bebyggelse. Såväl kartbilder som 
tillhörande beskrivningar med marknamnsredovisning har studerats för 
utredningsområdena- och deras direkta närhet. 

De bebyggelseenheter som berörs av utredningsområdet är för det södra 
området byarna Värlinge, Stehag och Hassle samt huvudgården Rönneholm och 
för det norra Billinge och Gunnaröds byar. Det äldsta lantmäterimaterialet varierar 
i ålder för de olika enheterna. Billinge by karterades redan 1706 och det finns en 
mycket detaljerad karta från detta år. Stehags by karterades för ett storskifte år 1799 
och senare för laga skifte 1837. Äldsta påträffade lantmäterikarta för Gunnaröd är 
en laga skifteskarta från år 1829. För Hassle by och Rönneholms huvudgård saknas 
äldre kartor i lantmäteriets olika arkiv. Värlinge by i Stehags socken saknar äldre 
kartor som visar byns inägor. I avsaknad av lantmäterikartor för dessa enheter har 
istället den tryckta skånska rekognosceringskartan från 1810-talet fått utgöra 
källmaterial. 

Södra utredningsområdet (Stehag-Hassle-Rönneholm) 
Den sydligaste delen av området ligger inom mark som historiskt tillhört Värlinge 
by. Rekognosceringskartan ger inga indikationer på fornlämningar inom den del av 
byns ägor som berörs av undersökningen. Utredningsområdet korsar Stehags mark, 
men berör inte Stehags historiska bytomt eller byns centrala inägor. De åkrar och 
ängar som 1799 och 1837 fanns längs utredningsområdets sträckning har i 
kartbilderna ingenting som indikerar förekomst av fornlämningar. Marknamnen i 
beskrivningarna till kartorna ger inte heller några indikationer på gravar eller äldre 
bebyggelse. 

Norr om Stehag är utredningsområdet beläget på Hassle bys mark. Idag finns 
väldigt få spår efter Hassles historiska bytomt. Bytomten var belägen sydväst om 
nuvarande Hasslegården och den väg som utredningsområdet följer gick på 1810-
talet genom bytomten. Rekognosceringskartan (figur 6) var just här svår att 
georeferera mot den moderna kartan och har felaktigheter vad gäller vägsträckan 
genom bytomten.  Förmodligen gick den dåtida vägen genom bytomten inom det 
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nu aktuella utredningsområdet. Det är mycket sannolikt att man vid grävning 
utmed vägen kan stöta på bebyggelselämningar från den gamla gårds- eller 
husbebyggelsen på Hassles bytomt. I figur 6 har en ungefärlig gräns för bytomten 
redovisats med röd linje. 

Några hundra meter norr om Hassles bytomt fanns på 1810-talet en 
vägkorsning vid vilken det låg flera byggnader. Möjligen var det byggnader som var 
kopplade till det tegelbruk som fanns vid vägen ytterligare några hundra meter 
norrut. Kanske kan bebyggelsen vid eller norr om tegelbruket också beröras av de 
arkeologiska undersökningarna. Områden inom vilka bebyggelselämningar kan 
antas redovisas i figur 7. 
 

Figur 5 visar var de båda långsmala utredningsområdena är belägna. Det sydligaste börjar vid 
Rönneholm i norr och följer vägsträckningar söderut till vattenverket söder om Stehags tätort. Det norra 
undersökningsområdet börjar strax söder om Billinge kyrka och följer en vägsträckning åt sydöst till en 
plats strax söder om Gunnaröds by.  

Gräns för utredningsområdet 
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Längre norrut berör utredningsområdet Rönneholms markområde och i anslutning 
till den plats där utredningsområdet gör en nästan 90-gradig sväng västerut låg på 
1810-talet Rönneholms ladugård. Godsets huvudbyggnader låg längre norrut, i 
anslutning till Rönne å. 

I avsaknad av äldre lantmäterikartor har marknamn för Hassles och 
Rönneholms ägor tyvärr inte varit möjliga att få fram, lägesbestämma och analysera. 

Norra utredningsområdet (Billinge-Gunnaröd)  
Den sydligaste delen av utredningsområdet Billinge-Gunnaröd går genom 
Gunnaröds bys ägor. I figur 8 visas hur området sträcker sig genom det som 1829 
var byns inägor och bytomt. I laga skifteskartan redovisas de kringbyggda gårdarna 
och de mindre gatehusen i byn. En gård var belägen väster om vägen, medan övriga 
gårdar i byn låg på vägens östra sida. 1820-talets väg följer i utredningsområdets 
sydliga del i princip den nuvarande vägsträckningen. Strax norr om bytomten 
avviker utredningsområdet från den gamla vägsträckningen, och skär genom en 
ängsmarksdominerad del av byns inägor norrut till bygränsen mot Billinge. 

Inom Gunnaröds historiska bytomt finns det stor risk/möjlighet att man vid 
grävningsarbeten kan komma att stöta på bebyggelselämningar. I figur 9 redovisas 
de delområden där sannolikheten för detta bedöms som störst. 
  

Figur 6. Utdrag ur skånska rekognosceringskartan från 1810-talet 

 

Utredningsområde 
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Figur 7. Delområden inom södra utredningsområdet vilka det finns förhöjd risk att stöta på bebyggelselämningar vid schaktning 

 

Figur 8. Utredningsområdet mot bakgrund av laga skifteskartan över Gunnaröd från 1829 

Gräns för utredningsområdet 

Utredningsområde
t 
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Genomgången av marknamn i laga skiftesakten för Gunnaröd har inte givit 
indikationer på fornlämningar i form av gravar eller andra fornlämningar i 
anknytning till utredningsområdet. Det fanns dock några marknamn som kan 
påtalas och lägesbestämmas för undersökningen (figur 10). I sydöst fanns en lycka 
i anslutning till ett torp som lantmätaren redovisar som Huslyckan. Förmodligen 
avser det bara den lycka som tillhörde det närliggande torpet vid laga skifte. Men 
det skulle även kunna antyda att ett hus tidigare legat inom lyckan.  

I anslutning till bytomten och gårdarna i Gunnaröd fanns ett par åkrar som 
benämns tofter och som ligger i utredningsområdet. Av erfarenhet från tidigare 
arkeologiska undersökningar i skånska byar vet vi att det ofta finns 
bebyggelselämningar från äldre tiders bebyggelse i gårdarnas tofter och toftåkrar. 
Slutligen fanns en markbit nära bygränsen mot Billinge by vars namn jag tolkat som 
Kyrkestedstycket. Kanske avsågs mark som tillhört någon kyrka (Billingekyrka?), 
men ordet sted på danska betyder plats och därför bör markstycket beaktas vid 
grävning inom densamma. Ett möjligt alternativ är att marknamnet skrivits fel och 
istället varit Kyrkeledsstycket. Det skulle i så fall kunna vara en benämning som 
syftar på en stig (genväg i förhållande till den dåtida vägen) som gått från Gunnaröd 
mot sockenkyrkan i Billinge by. 

Norr om Gunnaröd sträcker sig utredningsområdet genom mark som historiskt 
tillhört gårdar i Billinge kyrkby. Varken visuell granskning av kartbilden från 1706 
eller läsningen av den tillhörande beskrivningen av odlingsmarken teg för teg har 
givit indikationer på fornlämningsförekomst inom eller invid det långsmala 
utredningsområdet. Flera beskrivningar av berörda ängar anger att de utgjorde s.k. 
oråkrar, dvs. äldre, ödelagd åker varpå man höstade hö. Möjligen handlade det om 
ängar med odlingsrösen av okänd ålder, ängar som senare har odlats upp till 
åkermark igen och stenrösena tagits bort från åkern. 
 
  

Figur 9. Delområden inom vilka det finns förhöjd risk att stöta på bebyggelselämningar vid grävning 

 

Gräns för utredningsområde 
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Fältinventering 
Fältinventeringen gjordes vid två tillfällen, delsträcka 1 gjordes i november år 2018 
i närheten av Rönneholms slott då denna delsträcka var särskilt brådskande. Denna 
del utfördes av Karina Hammarstrand Dehman, och resultatet presenteras i denna 
rapport. Delsträckan vid Rönneholms slott gick vidare till utredning steg 2 samt 
arkeologisk undersökning vars resultat presenteras i egen rapport (se kapitel 
”Tidigare undersökningar” samt Grehn 2019). Delsträcka två genomfördes under 
två dagar i augusti år 2019, och utfördes av Ylva Wickberg.  Större delen av 
ledningssträckan går genom åkermark, vilken vid båda inventeringstillfällena till 
största del var täcka av gröda eller vall. Endast små enstaka ytor var harvade/plöjda 
och medgav möjlighet till ytinventering. Gynnsamma boplatslägen bedömdes 
främst genom topografin, och utgörs av höjdlägen och platåer, vilka i flera fall 
sammanfaller med förhöjda fosfatvärden (jfr figur 15 – 17 och bilaga 1). 

Sammanställningen som följer redovisar de identifierade utredningsobjekten 
med bland annat topografisk beskrivning och förslag till fortsatta åtgärder. 

DELSTRÄCKA 1, OBJEKT 1-4 
Delsträcka 1, går från Rönneholms slott och 800 m söderut längs en grusväg mot 
Hassle (figur 11). Vid inventeringen identifierades en boplats, L2018:230, objekt 4, 
och tre boplatslägen, objekt 1–3 (figur 12, tabell 1 samt bilaga 2). Boplatsen 
påträffades i den sydligaste delen av utredningsområdet. Här framkom slagen flinta 
inom ett 100 x 70 m stort område. Inga fynd togs tillvara, men utifrån 
flintteknologin som kunde iakttas i fält är det sannolikt att materialet kan dateras 

Figur 10. Områden i Gunnaröds mark med äldre marknamn av intresse för studien 

Utredningsområde 
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till stenålder, troligen neolitikum. Enstaka flintor påträffades även norr om denna 
yta. Boplatsen ligger på ett höjdläge med sluttning från vägen i Ö-SÖ riktning. 

I fält bedömdes tre ytor inom området vara bra boplatslägen (objekt 1–3). Dessa 
bedömdes utifrån topografin och utgörs av höjdlägen och platåer. Samtliga dessa 
var bevuxna med gröda eller vall, vilket gjorde att det inte var möjligt att inventera 
dem. Objekt 3 är till större delen undersökt i samband med arkeologiska 
undersökningar år 2017. Tre av objekten (boplatsen, L2018:230 samt två 
boplatslägen, objekt 1 & 2) föreslogs gå vidare till arkeologisk utredning steg 2 
(tabell 1 och 3). De fortsatta insatserna gjordes i ett nytt ärende i form av en 
arkeologisk utredning steg 2 och undersökning i form av en 
schaktningsövervakning (Grehn 2019).  

 
  

Figur 11. Utdrag ur Terrängkartan. Läget för Delsträcka 1, vilken är cirka 800 m lång. 



17 
 
 

 

 

  

Figur 12. Detalj över läget för objekt 1-4. 
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Tabell 1, utredningsobjekt 1-4 inom delsträcka 1 

 

DELSTRÄCKA 2, OBJEKT 5-13 
Delsträcka 2 av fältinventeringen genomfördes under två dagar i slutet av augusti 
år 2019, dels längs södra sträckningen, dels längs norra. Den södra ledningssträckan 
går i Stehag socken, mellan väg 13 och södra Stehag, ett sammanlagt 4,6 km långt 
och 20 m brett utredningsområde (figur 13). Norra ledningssträckan går i Billinge 
socken, från Billinge till Stockamöllan längs en G/C väg, ett 2 km långt och 20 m 
brett utredningsområde (figur 14). I princip all åkermark var vid 
inventeringstillfället bevuxen av vall eller gröda, vilket försvårade sikten avsevärt 
(jfr figur 15 -17). 

Vid inventeringen identifierades sju boplatslägen/bytomt/gårdstomt (objekt 5-
9, 11 och 13), medan objekt 10 tangerar kända gravfält, bland annat L1988:6266 
och L1988:6502, och bedöms kunna utgöra boplats/gravläge. Samtliga objekt 
redovisas i figur 13 och 14, tabell 2 och 3 samt i Bilaga 2. Objekt 12 är sannolikt 
del av sentida gårdsmiljö, och bedöms ej hysa något av antikvariskt intresse (Bilaga 
2, figur 22).  

Gynnsamma topografiska lägen mättes in med GPS och registrerades som 
arkeologiska objekt i Intrasis (turkos färg i bilaga 2, figur 19-22), men i flera fall har 
själva utredningsobjektet bedömts vara större då den kulturhistoriska analysen 
tillförts; i dessa fall finns även förhöjd sannolikhet för bebyggelselämningar (grön 
ram i bilaga 2, figur 19-22). Objekt 10 bedöms också vara större än två inmätta 
höjdlägen, med tanke på intilliggande gravfält som sannolikt varit större än 
registrerat. 
 
Endast två flintavslag påträffades, de mättes in men togs ej tillvara. 
  

Tillfällig 
id/RAÄ 

Lämningstyp Egenskap
svärde 

Anti-
kvarisk 
bedöm-
ning 

Åtgärd
s-
förslag 

Kommentar 

Objekt 1 
(A203) 

Boplatsläge   AU Åker med vall.  
Området utgörs av ett höjdläge där en 
befintlig gård ligger på krönet. 
 

Objekt 2 
(A204) 

Boplatsläge   AU Åker med vall. Svagt platåläge med 
fortsatt stigning mot Ö-SÖ. 

Objekt 3 
(A205) 

Boplatsläge   - Åker med vall. Till största delen inom 
Råvattenledningens arbetsområde. Ett 
krönläge ligger inom 100 meter rakt 
väster om vägen. 

Objekt 4 
(A206) 
L2018:230 

Boplats 
/boplatsläge 

Fynd-
material: 
Flinta 

Fornläm-
ning 

AU Åker med skördad majs. Höjdläge med 
sluttning från vägen Ö-SÖ riktning. 
Slagen flinta påträffad ffa i den södra 
delen. 

Stehag 32:1/ 
L1988:6827 

Vägmärke Typ: 
milstolpe 

Borttagen - Milstolpen finns inte längre kvar 
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Figur 13. Resultat södra sträckan, Stehag socken 
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Figur 15. Objekt 6 från N. Svårbesiktigat, men gynnsamt topografiskt läge och förhöjda fosfater. Foto 
Y. Wickberg 

Figur 14. Resultat norra sträckan 
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Figur 16. Objekt 9 från S. I bakgrunden skymtar objekt 8. Svårbesiktigad markyta men topografiskt 
gynnsamma lägen samt förhöjda fosfater.  Foto Y Wickberg 

Figur 17. Objekt 11 från S, Billinge kyrktorn i bakgrunden. Gynnsamt topografiskt läge ur 
boplatsperspektiv men skuren av G/C väg och dike mellan denna och bilvägen. Kan ledningen läggas i 
befintlig G/C väg bör detta ej skada eventuell fornlämning. Foto Y. Wickberg. 
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Tabell 2, utredningsobjekt 5-13 inom delsträcka 2. 

Tillfälligt 
ID/RAÄ nr 

Lämnings-
typ 

Anti-
kvarisk 
bedöm
ning 

Åtgärds-
förslag 

Topografi Area  
m 2 

Kommentar 

Obj. 5. 
(A200011) 

Boplatsläge  AU2 Höjdplatå 
sluttande mot S. 
Åkermark 

3 600 Gröda: skördemogen 
säd, dålig sikt. 
Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Förhöjda 
fosfatvärden. Gammal 
vägsträckning. 

Obj. 6 
(A10020) 

Boplatsläge  AU2 Höjdläge, 
tydligt 
avgränsat. 
Åkermark. 
Vägen skär 
igenom V-
delen. 

8 000 Gröda: klöver och 
säd, dålig sikt. 
Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Förhöjda 
fosfatvärden 
lokaliserade till 
höjden. Enligt äldre 
kartmaterial har en 
bäck runnit i Ö-V 
riktning söder om 
höjdläget, och 
Rönneholms mosse 
har legat Ö om. Enligt 
samma material har 
ett tegelbruk legat 
söder om höjden invid 
bäcken, ev. 
byggnadsrester kan 
finnas inom UO. 
Gammal 
vägsträckning. 

Obj. 7 
(A10025) 

Boplatsläge  AU2 Höjdläge, N 
delen av större 
höjdsträckning i 
NNÖ-SSV. 
Åkermark. 
Angränsar delvis 
till 
gårdsbebyggels
e. 

8 600 Gröda: säd, dålig sikt.  
Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Något 
förhöjda fosfatvärden. 
Enligt äldre 
kartmaterial har 
gårdsbyggnader legat 
strax väster om UO, 
det kan ev. finnas 
rester av historisk 
bebyggelse även 
inom UO. Gammal 
vägsträckning.             

Obj. 8 
(A200007) 

Boplatsläge 
bytomt/gårds
tomt 

Fornlä
mning 

AU2/FU, 
metalldet
ektering 

Sydsluttning av 
samma 
höjdsträckning 
som Obj. 7. 
Svagt böljande 
åkermark 

8 000 Gröda: Ö om väg säd 
och klöver, V om 
stubbåker och viss 
sikt. Förekomst av 
tegelfragment inom 
hela objektet. 
Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Kraftigt 
förhöjda fosfatvärden. 
Södra delen av Obj. 8 
inkluderar Hassle 
bytomt, Stehag 44:1. 
Enligt kulturhistorisk 
analys har bytomtens 
utbredning varit 
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mycket större än 
registrerad 
fornlämning -särskilt 
norrut, och legat på 
båda sidor av vägen, 
som är av gammalt 
ursprung. 

Obj. 9 
(A10040) 

Boplatsläge  AU2 V delen av Ö-V 
höjdläge. 
Åkermark. 

3 000 Gröda: Nyskördad 
stubbåker. Marken 
täckt av strå, dålig 
sikt. Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Förhöjda 
fosfatvärden. 
Höjdläget sluttar i 
öster mot f.d. 
Rönneholms mosse. 
Gammal 
vägsträckning. 

Obj. 10 
(A10043) 
(A10047) 

Boplats/ 
gravläge 

 AU2 och 
metall-
detekteri
ng 

Del av flack 
höjdrygg i Ö-V 
riktning, lövskog. 

8 000 Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Dålig sikt 
pga. lövträd, sly och 
annan växtlighet. På 
samma höjdrygg finns 
två registrerade 
gravfält, Stehag 16:1 
och 17:1. Det är 
möjligt att gravfälten 
haft en större 
utbredning än vad 
som registrerats. 
Enligt äldre 
kartmaterial har flera 
äldre vägar korsats i 
området och passerat 
UO. Två inmätta 
höjdpartier 

Obj.11 
(A10000) 

Boplatsläge  AU2. 
metalldet
ektering 

Markant 
höjdläge i Ö-V. 
Åkermark. Väg 
och G/C väg 
skär Ö delen av 
höjden. 

4 400 Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Åkermark i 
vall, dålig sikt. Beläget 
200 m S om Billinge 
kyrka. Mellan 
höjdläget och kyrkan 
finns en damm, denna 
finns med i 
kartmaterial från 
1810. Det kan ev. 
finnas ytterligare 
konstruktion i 
anslutning till 
dammen. Gammal 
vägsträckning. 

Obj. 12 
(A10009) 

Avstjälp-
ningsplats 

 - Låglänt parti, 
lövskog 

- Mitt emot gård. Parti 
med tegel, rostiga 
tunnor, sten och bråte 
som tippats i möjlig 
täktgrop eller äldre 
damm. Finns inga 
gårdsbelägg i äldre 
kartmaterial, däremot 
har det runnit en bäck 
i närheten. Bedöms 
som sentida. 
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Förslag till fortsatta åtgärder 

Sydsvensk Arkeologi AB föreslår att det genomförs en arkeologisk utredning steg 
2 för att klargöra eventuell förekomst av dolda fornlämningar längs sammanlagt 11 
sträckor av den planerade vattenledningen. Detta föreslås göras genom 
sökschaktsgrävning. Vid fyra platser föreslås även sökning med metalldetektor. 
Vid denna rapports färdigställande har objekt 1, 2 och 4 redan varit föremål för 
arkeologisk utredning steg 2 samt arkeologisk förundersökning (Grehn 2019).  

I tabell 3 redovisas föreslagen schematisk åtgärdsplan för de utpekade 
utredningsobjekten.  
 

Tabell 3. Förslag till åtgärder för de utpekade utredningsobjekten.  

Utredningsobjekt Åtgärdsförslag Kommentar 
1 AU2 Redan utförd 

2 AU2 Redan utförd 

4 AU2 Redan utförd 

5 AU2 Sökschakt 

6 AU2 Sökschakt 

7 AU2 Sökschakt 

8 AU2/FU Sökschakt, metalldetektering 

9 AU2 Sökschakt 

10 AU2 Sökschakt, metalldetektering 

11 AU2 Sökschakt, metalldetektering 

13 AU2/FU Sökschakt, metalldetektering 

 

Obj. 13 
(A10016) 

Boplatsläge 
bytomt/gårds
tomt 

Möjlig 
fornläm
ning 

AU2/FU 
metall-
detekteri
ng 

Höjdplatå. 
Sluttar mot 
söder där en 
bäck rinner. 
Åker/hagmark 

10 000 Topografisk 
förutsättning för 
boplats. Förhöjda 
fosfatvärden, delvis 
kraftigt, i anslutning till 
och söder om 
höjdläget. Stor del av 
UO inkluderar 
fornlämning Billinge 
115:1, Gunnaröds 
bytomt. I äldre 
kartmaterial finns 
ytterligare byggnader 
och markbenämningar 
som kan tyda på 
bebyggelse även 
utanför registrerad 
fornlämning. Gammal 
vägsträckning. 

Summa     53 600  
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Ordlista 

Anläggning Arkeologiska lämningar i form av nedgrävningar 
(t.ex. stolphål, gropar, härdar, gravar etc.) 

Byråinventering Genomgång av arkiv- och kartmaterial. Föregår i 
regel fältarbetet. 

Bytomt Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt 
bebyggelseenhet. Indikeras av kulturlager, 
husgrunder eller andra lämningar. Ska ha 
tillkommit före 1850. Utsträckningen ofta 
avgränsad efter äldsta kartmaterial, vilket även 
visat sig överensstämma väl med tidig historisk 
utbredning. 

Fornlämning Lämning efter människors verksamhet under forna 
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och är varaktigt övergiven.  Lämningen behöver 
vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om 
fartygslämning, förlist före 1850 (Kulturmiljölagen 
2 kap.). Se även RAÄ-nr. 

Fossil åker Varaktigt övergiven åkermark, formad genom 
äldre tiders brukningsmetoder 

GPS (ibland RTK GPS) Används bl.a. för inmätning av arkeologiska 
lämningar 

Intrasis Statens historiska museers program för hantering 
och lagring av arkeologiska data. Här samlas och 
analyseras all dokumentation. I Intrasis finns även 
karta över inmätt data (som görs med GPS). 

Inventering Okulär avsökning av utredningsyta 

KML Kulturmiljölagen 

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister 

Röjningsröse Ett stenröse som tillkommit då man röjt mark från 
sten. I odlingsmark benämns de även odlingsröse.  

Röse Gravanläggning med markerat välvd profil, 
uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av 
sand eller jord 

Stensättning Gravöverbyggnad bestående av packad sten i ett 
fåtal lager, ofta flack. Olika former förekommer, 
t.ex. rund, kvadratisk, rektangulär eller 
skeppsformad.  

Sökschakt Schakt som öppnas med grävmaskin, vanligen en 
skopbredd (1,6–1,8 m). Används främst i samband 
med arkeologisk utredning steg 2 och syftar till att 
lokalisera och avgränsa fornlämning. 

Utredningsobjekt Yta/ytor inom exploateringsområde som bedömts 
kunna innehålla fornlämning. Fastställs efter 
byråinventering och fältbesiktning av 
exploateringsområdet. 
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Administrativa uppgifter 

Sydsvensk Arkeologi projektnr: 170022 

Länsstyrelsen i Skåne dnr: 431-36101-2016 

Datum för beslut: 2017-05-18 

Län: Skåne län 

Kommun: Eslöv och Höör kommun 

Socken: Billinge m.fl. 

Fastighet: Värlinge 11:47 m.fl. 

Koordinatsystem: SWEREF 99TM 

X koordinat: 6195358 

Y koordinat: 399838 

Fältarbetstid: 2018-11-05—2019-08-16 

Antal arbetsdagar: 3 dagar 

Antal arkeologtimmar: 26 timmar 

Antal maskintimmar: - 

Exploateringsyta: 20 x 7 400 m 

Utredd yta: 148 000 m2 

Platschef: Ylva Wickberg 

Personal: Karina Hammarstrand-Dehman 

Underkonsulter: - 

Företagare: VA-Syd 

Tidigare undersökningar:  - 

Fynd: Ej tillvarataget 

Dokumentationsmaterial: Förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad 
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Bilagor 
Bilaga 1, kartöverlägg Arrhenius fosfatkarta och Vägkartan 

  

Figur 18. Kartöverlägg mellan Arrhenius fosfatkarta och Vägkartan, utredningsområdet i rött.  
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Bilaga 2, kartor med framkomna objekt 1-13 

 

Figur 19. Framkomna och beskrivna objekt 1-6 i Stehag socken, södra sträckan. 
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Figur 20. Framkomna och beskrivna objekt 7-9 i Stehag socken, södra sträckan  
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Figur 21. Framkomna och beskrivna objekt 9-10, Stehag socken, södra sträckan 
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Figur 22. Framkomna objekt 11-13, Billinge socken, norra sträckan 
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SYDSVENSK ARKEOLOGI RAPPORTSERIE 2020 
1. VA-ledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. Fastighet Värlinge 11:47 m. 

fl. Billinge och Stehag socken, Eslöv och Höör kommun, Skåne län. 
Arkeologisk utredning steg 1 år 2019. Ylva Wickberg, bidrag av Lars Persson.  

 
 

 
 





 
 

DET UPPDRAGSARKEOLOGISKA 
SYSTEMET 
Inom det uppdragsarkeologiska systemet utförs arkeologiska undersökningar 
som vilar på Kulturmiljölagen (1988: 950 – KML). Undersökningarna baseras 
på beslut av länsstyrelsen och utgör ett villkor för att en Företagare skall ges 
tillstånd för ingrepp i fast fornlämning. 
 
Arkeologiska undersökningar kan göras i tre etapper: utredning, 
förundersökning och undersökning. De olika delarna är led i en process som i 
första hand syftar till att bevara fornlämningen, vilket är grundtanken i 
Kulturmiljölagen. 
 
Den arkeologiska utredningen kan göras i två steg: Steg 1 innebär att befintligt 
underlagsmaterial sammanställs i form av en byråinventering och att en 
fältinventering genomförs. Steg 2 innebär sökschaktsgrävning med 
grävmaskin. Syftet med den arkeologiska utredningen är att identifiera och 
lokalisera fornlämningar som berörs av ett arbetsföretag. Utredningen utgör ett 
beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd för ingrepp i 
fornlämning, och utgör även ett planeringsinstrument för Företagaren (den 
som avser utföra ett arbetsföretag). 
 
Om det vid den arkeologiska utredningen påträffas under mark dolda 
fornlämningar, eller om det redan finns kända fornlämningar inom ett område, 
kan Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. En arkeologisk 
förundersökning innebär som regel schaktgrävning med grävmaskin. Arbetet 
innebär att ett representativt urval av fornlämningen undersöks. Syftet med 
den arkeologiska förundersökningen är att avgränsa fornlämningen och 
fastställa dess vetenskapliga potential. Förundersökningen utgör ett 
beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd till ingrepp i 
fornlämning, och utgör även ett planeringsinstrument för Företagaren. 
 
Baserat på resultat från förundersökningen gör Länsstyrelsen en bedömning 
om fornlämningen bedöms vara välbevarad och ha vetenskaplig potential för 
att gå vidare till en arkeologisk undersökning. Syftet med en arkeologisk 
undersökning är att undersöka, dokumentera, analysera och tolka lämningar 
och fynd för den aktuella fornlämningen, samt att besvara de vetenskapliga 
frågeställningar som fornlämningen anses ha potential att ge svar på. Efter en 
arkeologisk undersökning hävs lagskyddet enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. 
 
Inom det uppdragsarkeologiska systemet finns tre olika aktörer: 
Länsstyrelsen prövar tillstånd, beslutar och utövar tillsyn (uppdragsgivare). 
Företagaren söker om tillstånd och bekostar undersökningen. 
Undersökaren utför arkeologiska undersökningar (uppdragstagare). 
 
Detta är en mycket kortfattad beskrivning av det uppdragsarkeologiska 
systemet. En mer fullständig information kan hämtas under följande länk: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8473/Varia%202015_9.pdf?seq
uence=1 
Här finns vägledning för tillämpningen av Kulturmiljölagen (1988:950), 
Uppdragsarkeologi (2 kap.) enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 
allmänna råd. 
 



 
 

 

VA-ledning mellan Stehag, 
Stockamöllan och Billinge 

Med anledning av att VA Syd planerar att anlägga en 
vattenledning för att försörja Stockamöllan och Billinge med 
vatten, fick Sydsvensk Arkeologi AB i uppdrag av 
Länsstyrelsen att genomföra en arkeologisk utredning, steg 
1 inom berörda ytor. Arbetsområdet är 20 m brett och 
omfattar totalt en sträcka av ca 7,4 km. Inom 
utredningsområdet framkom sammanlagt 10 objekt som 
föreslås fortsatt utredning (varav två objekt innehåller redan 
registrerad fornlämning) samt en fornlämning som bör 
förundersökas. 
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