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I bakgrunden 
syns Hallandsåsen. Foto mot söder.
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Med anledning av beslut från Länsstyrel-
sen i Skåne län inför planerad exploatering   
inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 
m. fl., i Östra Karups socken, Båstads 
kommun, har CMB Uppdragsarkeologi 
AB genomfört en särskild arkeologisk ut-
redning. Fältarbetet genomfördes den 17-
19 oktober 2014. Uppdragsgivare var Bå-
stads kommun.  
 
Utredningsområdet är cirka 23,8 hektar 
stort och beläget i Båstads nordöstra ut-
kant. Vid utredningen grävdes 49 sök-
schakt med en sammanlagd längd av 819 
löpmeter. Inga anläggningar eller fynd på-
träffades.  
 
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder re-
kommenderas inom utredningsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Platsen för utredningen är markerad med röd oval på utdrag ur Vägkartan. Skala 1:100 000. 

Fig. 1. Aktuell socken för utredningen, 
Östra Karups socken, visas med rött.  
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Båstads kommun detaljplanerar för bebyg-
gelse inom fastigheterna Hemmeslöv 10:9 
och del av Hemmeslöv 10:10. Områdena  
är tillsammans 23,8 hektar stora. 
 

Utredningsområdet är beläget cirka en 
kilometer från Laholmsbukten i väster och 
lika långt från Stensån i sydöst. Under den 
äldre stenåldern låg strandlinjen 3,5 kilo-
meter västerut från det aktuella området. 
Under perioderna yngre stenålder och en 
bit in i bronsåldern var området helt eller 
delvis under vatten. Vid tiden för vår tide-
räknings början fanns strandlinjen cirka 
0,5 kilometer väster om utrednings-
området. 
 
Området är beläget cirka en kilometer norr 
om Stensån. Topografin utgörs av flacka 
ytor med partier av mer eller mindre mar-
kanta markförhöjningar. Detta är ka-

rakteristiskt för trakten kring Stensån. På 
åns södra sida,  inom sådana platåer och 
flacka förhöjningar, har arkeologiska 
lämningar påträffats. Dessa är främst från 
järnåldern. 
 
Inom planområdets västra del, inom Hem-
meslöv 10:9, finns idag odlad vall. I öster, 
inom Hemmeslöv 10:10, finns en igenväx-
ande ridsportsanläggning med partier be-
växta med tall, läplanteringar, buskage och 
sly.  
 
Området var obebyggt vid tiden för upp-
rättandet av Generalstabskartan 1861 och 
Häradskartan 1919-1925. Det är först på 
Ekonomiska kartan 1968 som gårdsbebyg-
gelsen inom fastigheten Hemmeslöv 10:9 
har tillkommit.  
 
Jordarten inom utredningsområdet utgörs 
av postglacial sand. Inga fosfatkarteringar 
har utförts här. 

 

Fig. 3. Kartan visar utredningsområdet, markerat med blått raster, på utdrag ur Fastighetskartan 62D 5hN Skott-
torp. Skala 1:10 000. 
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Inom planområdet finns inga fasta forn-
lämningar registrerade (Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister FMIS). 
Närmst belägna kända fornlämningar finns 
1 till 1,5 kilometer sydöst om området. 
Fornlämningarna utgörs av bytomter, 
boplatser och en blästbrukslämning. Samt-

liga är belägna i Östra Karups socken 
(FMIS). 
 
En arkeologisk utredning har genomförts 
inom fastigheten Hemmeslöv 10:3 som är 
belägen direkt öster om det aktuella utred-
ningsområdet. Inget av arkeologisk in-
tresse påträffades (Bondesson Hvid 2010). 

Totalt grävdes 49 sökschakt med en längd 
av cirka 819 löpmeter. Inga anläggningar 
eller fynd påträffades.  
 
Inom utredningsområdets västra och syd-
östra del observerades bruna och mörkgrå 
torvlager. De var sammanlagt upp till 
cirka 0,22 meter tjocka. Detta indikerar att 
det stått vatten här. Inom den nordöstra de-
len av utredningsområdet ökade torvlag-
rens tjocklek markant och var upp till 0,60 
meter tjocka. 
 
Alven utgjordes av sand. Matjordsdjupet 
varierade från 0,12 till 0,38 meter. Järnut-

fällning observerades i alven inom hela 
området. En stor mängd harvspår kunde 
ses i alven. 
 
I områdets nordöstra del finns ett 
stengärde. Gärdet är cirka 20 meter långt 
och 0,50 till 1,00 meter brett. Det utgörs 
av en äldre mur som utökats på höjden och 
längden. Gärdet är oregelbundet i formen 
och har mellan två och sju lav. De äldre 
delarna är delvis överväxt med mossa. 
 
Inga fortsatta arkeologiska åtgärder re-
kommenderas inom undersökningsområ-
det. 

Syftet med utredningen var att klargöra 
fornlämningssituationen inom planområ-
det. Den skulle visa om och var forn-
lämningar fanns inom området. Om möj-
ligt skulle utredningen även ge svar på 
eventuella lämningarnas karaktär, ut-
bredning, datering och bevarandeför-
hållanden. 

Resultatet från utredningen skall tjäna som 
underlag för länsstyrelsens fortsatta hand-
läggning och som planeringsunderlag för 

exploatören.  
 
 
 

 

 

Den arkeologiska utredningen har förutom 
besiktningen föregåtts av en genomgång 
av i ärendet tillgängliga handlingar och av 
äldre kartmaterial som Generalstabens 
karta 1861, Häradskartan 1919-1925, Arr-
henius Fosfatkarta 1929-1934, Ekono-
miska kartan 1968, Jordartskartan, Strand-
nivåkartan och Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister FMIS.                     

Utredningen genomfördes som en sök-
schaktsgrävning med grävmaskin på sed-
vanligt vis. De bästa lägena för under 
mark dolda fornlämningar, på markförhöj-
ningar, prioriterades. Sökschakten doku-
menterades i skala 1:50 och mättes in med 
GPS.  
 
 

Hög den 3 november 2014 
 

Sofie Ekstrand 
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Fig. 4. Kartan visar resultatet från utredningen på utdrag ur Fastighetskartan 62D 5hN Skottorp. Skala 1:4 000. 

Stengärde 
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Riksantikvarieämbetet 
Fornminnesregistret FMIS 

Lantmäteriet 
Ekonomiska kartan 1968 
Fastighetskartan 62D 5hN Skottorp 
Generalstabskartan 1861 
Häradskartan 1919-1925 
 
Sveriges Geologiska Undersökningar  
Arrhenius fosfatkarta 1929-1934 
Jordartskartan 
Strandnivåkartor 10 000–2 000 år sedan 
(http://maps2.sgu.se/kartgenerator/map-
order_sv.html) 

Bondesson Hvid. 2010. 
Arkeologisk utredning 2010. Hemmeslöv 
5:2 och 10:3. Östra Karups socken, Bå-
stads kommun, Halland. Rapport Wallin 
Kulturlandskap och arkeologi 2010:45. 
Dalby. 

Fig. 5. Fotot visar två torvlager, ett brunt och ett grått,  som påträffades under matjorden i 
schakt 34. Foto mot söder. 
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Länsstyrelsens diarienummer: 431-15336-2014    
Eget diarienummer: 40-2014 
Trakt/kvarter/fastighet: Hemmeslöv 10:9 och del av  
 Hemmeslöv 10:10 
Socken eller stad/Sn-nummer: Östra Karup/1165 
Kommun: Båstad 
Län: Skåne 
Landskap/landskapsförkortning: Halland/Ha 
Fornlämning nr/art: - 
Typ av exploatering: Bostadsbebyggelse 
Uppdragsgivare: Båstads kommun 
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 
Ansvarig institution: CMB Uppdragsarkeologi AB 
Fältarbetsledare: Sofie Ekstrand 
Övrig personal: - 

Fastighetskartans blad: 62D 5hN Skottorp 
Koordinater: E370641, N6257247 
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM 
 

Fältarbetsperiod: 2014-09-17—2014-09-19 
Arkeolog: 21 timmar 
Maskin: 32 timmar 

Exploateringsyta: 23,8 hektar 

Undersökt yta: - 

Schaktmeter: 819 löpmeter  
 

Summa faktisk: 73 550 SEK 
Summa beräknad: 85 650 SEK 
 

Fyndmaterial, förvaring m.m.: - 
Luhm-nr: - 
Analyser: - 
Arkivmaterial, förvaring: CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge 
Ritningar, dokumentation: Överföres efterhand till ATA 
Ärendehandlingar: CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge 
Rapportbilagor: - 


