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Bakgrund och syfte
Kristianstad kommun har inlett ett planarbete för att 
pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse inom 
fastigheten Färlöv 19:10 samt del av Färlöv 19:3 
och Färlöv 19:8, på initiativ av fastighetsägaren. Det 
aktuella planområdet ligger i Kristianstads kommun 
mellan orterna Vinnö i söder och Färlöv i Norr och 
utgörs till stora delar av Araslövs golfbana. Fastig-
heten ligger också inom ett område som omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövården Araslövs farmer 
[LK 17]. 

På uppdrag av fastighetsägaren har Tyréns AB 
tagit fram ett kulturmiljöunderlag med syfte att 
klarlägga områdets historiska bakgrund, identifiera 
och definiera platsens kulturvärden samt peka ut 
fysiska uttryck för dessa. Resultatet ska fungera 
som underlag vid konsekvensbeskrivning av förslag 
till ny detaljplan. 

Utredningen har genomförts av Jonas Sundvall, 
byggnadsantikvarie och Emelie Thomasson, kultur-
miljöspecialist. 

Rapportens fotografier och illustrationer är utförda 
av Tyréns AB, om inget annat anges.

INLEDNING

Vad innehåller 
kulturmiljöunderlaget?
Syftet med ett kulturmiljöunderlag är att fungera 
som underlag i planeringsprocesser och vid projek-
tering. Kulturmiljön är en tillgång i planeringen 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi kan 
aktivt välja vilka mänskliga spår och avtryck som 
blir avläsbara i framtiden. Kunskap om samhällets 
utveckling och de historiska processerna är en 
förutsättning för att kunna avläsa varför landskapet 
ser ut som det gör idag. Bärande berättelser identi-
fieras, liksom även de fysiskt avläsbara uttrycken 
som återspeglar dem. Genom att belysa vad som 
är kännetecknande för en miljö ges underlag för 
bedömning av områdets möjligheter och begräns-
ningar för förändring. 

Avgränsningar 

Utredningsområdet avgränsar sig till fastigheten 
Färlöv 19:10 samt del av Färlöv 19:3 och Färlöv 19:8 
med fokus på aktuellt planområde. Med tanke på 
att planområdet ligger inom riksintresset Araslövs 
farmer beskrivs även detta i relevant omfattning 
med fokus på värden inom planområdet som kan 
kopplas till grundmotiv och uttryck för rikintresset.

Kartan visar planområdets omfattning inom svart 
markering. Karta: Kristianstads kommun.



Inledning 50.1
2022-02-24

Kartan visar riksintresset Araslövs farmer inom röd markering och planområdet omfattning i gult. Ortofoto: Kristianstads kommun.
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Riksintressets med huvudgården Araslöv i sydöst och samtliga farmer. 



Förutsättningar 70.1
2022-02-24

Aktuella lagrum

Kulturmiljölagen (1988:950)
Kulturmiljölagen (KML) reglerar skydd av värdefulla 
byggnader (byggnadsminnen), fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen, vissa kulturföremål och fornläm-
ningar. 

Inom planområdet finns en fornlämning, RAÄ: 
Färlöv 5:1. Den utgör en lämning från Araslövs 
gårds tegelbruk. Vid fältbesök i början av 1990-talet 
påträffades bland annat två husgrunder och rester 
av en tegelugn som var synliga på platsen. Grunden 
togs bort i samband med golfbanans anläggande 
1992. En besiktning av platsen 2020-08-07 visade 
att lämningar efter tegelugnen finns kvar. 

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Aktuellt planområde ligger inom 
område för riksintresse för kulturmiljövården 
Araslövs farmer [LK 17].

FÖRUTSÄTTNINGAR

Araslövs farmer [LK 17]

Motivering:

Odlingslandskap präglat av stora dikningsfö-
retag i samband med enskiftet 1780 och de 
då bildade s.k. farmerna med ståndsmässiga 
byggnader, som gav området ett högt såväl 
landskaps- som byggnadshistoriskt värde. 
(Herrgårdsmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Farmerna har huvudbyggnader i klassice-
rande arkitektur och gårdsmönster med 
mangårdsbyggnad och trädgård skild från 
ekonomibyggnaderna. Alléerna är ett viktigt 
inslag i landskapsbilden. I området ingår 
även: Färlövs 1100-talskyrka.

Miljöbalken 6 kap §13 

MB 6 kap. 13 § reglerar hanteringen av riksin-
tressen. Kulturmiljövårdens riksintressen ska 
sammantaget ge en bred bild av samhällets 
historia, så som den återspeglas i landskapet, 
med regionala variationer och särdrag. 
Länsstyrelsen har tillsynsansvar för områden 
av riksintresse. Riksintressen ska skyddas mot 
påtaglig skada. Påtaglig skada kan bedömas 
uppstå även vid förändringar utanför ett 
riksintresseområde. Avgörande för bedöm-
ningen är i hur hög grad platsen fortsatt 
kommer att karaktäriseras av eller kunna 
återspegla det kulturhistoriska sammanhang 
som ligger till grund för utpekandet.
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Utdrag från gällande detaljplanekarta för aktuella 
fastigheter. Planområdet har markerats med röd 
ruta. Källa: Kristianstads kommun.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och 
vattenområden används och samt hur markan-
vändningen skall utvecklas. Lagen fastställer att 
planläggningen av mark- och vattenområden är 
en kommunal angelägenhet och ställer krav på att 
kommunen upprättar en översiktsplan över hela 
kommunen. Lagen innehåller föreskrifter om bland 
annat detaljplaner och bygglov.

Planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, andra miljöaspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden. 
Lagen fastställer att byggnader eller områden som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
förvanskas. Dessa kan av kommunerna skyddas 
genom bestämmelse i detaljplan. Skyddet regleras i 
PBL:s 8 kapitel och de bestämmelser som läggs in i 
planen är juridiskt bindande.

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt Plan- och bygglagen är även 2 kap. 6 § 
tillämplig. 

Gällande planer/program

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Kristianstad 2013 
hänvisar kommunen till den fördjupning av riksin-
tresseområdet Araslövs farmer som Länsstyrelsen 
i Skåne tog fram år 2012. I pågående översiktspla-
nearbete för FÖP Kristianstad (samrådshandling) 

omfattas också delar av riksintresset Araslövs 
farmer. I denna lyfter kommunen att det öppna 
landskapet och dess räta linjer som binds samman 
av alléplanterade vägar och omges av odlings-
landskap måste dominera området för att bevara 
kärnvärdet i riksintresset.

Kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i ett större område som är 
upptaget i det kommunala kulturmiljöprogrammet 
för Kristianstads kommun (antaget av kommun-
fullmäktige 1993-10-12) genom Araslöv, Araslövs 
farmer och Färlöv. Det anges som komplext område 
med många kvalitéer dominerat av Araslöv och 
farmerna med unik jordbruksstruktur. Planområdet 
ingår även i Fornlämningar Araslöv-Bjärlöv (161) 
som enligt det kommunala kulturmiljöprogrammet 
anges som en fornlämningsrik höjdsträckning.  

Detaljplan

Gällande detaljplan för fastigheten Färlöv 19:10 
m.fl. är D 06/03 ( lagakraft 2006-03-22). Inom 
planen finns skyddsbestämmelser avseende kultur-
värden. 

q1 vägen har ett kulturhistoriskt värde och skall 
bevaras

q2 Lämning av väg med kulturhistoriskt värde. 
Lämningen skall bevaras och får inte döljas.

Ingen av skyddsbestämmelserna är relevanta för 
aktuella ändringar inom planen.
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HISTORIK/TIDSDJUP

Områdets tidiga historia
Ortnamn som slutar på -löv tillhör vårt äldsta 
ortnamnsskick. Roarlöv, Fjärlöv, Bjärlöv och Araslöv 
är några exempel på orter i området. Arkeolo-
giska fynd talar för att det har funnits ett lokalt 
maktcentrum i Färlöv och att en bofast befolkning 
kan knytas till Färlövsområdet från och med 
järnåldern. Goda betesmarker och vattendränkta 
ängar har gynnat en tidig bosättning. Vid omplan-
teringen av Wrangels allé 1997 påträffades en 
runsten. Runstenen är den äldsta kända runstenen 
i Skåne och ristad någon gång under 600-700-tal 
e.Kr. 

Trakten hade under medeltiden och fram till 
1600-talet tre befästa anläggningar; Härlövs borg, 
Lillöhus och Färlövsholm. Äldsta skriftliga belägg 
för Färlöv och Araslöv är från år 1336. Det har tidvis 
funnits medeltida huvudgårdar både i Färlöv och i 
Araslöv. Under slutet av 1400-talet var Araslöv en 
huvudgård (medeltida godsbildning) med 38 under-
lydande gårdar. Araslöv försvinner i källorna under 
1500-talet i samband med att de två huvudgårdarna 
Färlövsholm och Araslöv går under samma ägare. 
I samband med detta väljer ägaren till gårdarna, 
familjen Trolle, att bosätta sig på Färlövsholm. Det 
krävdes att den adlige ägaren själv bodde på gården 
för att en gård ska få kallas huvudgård och därmed 
förlorar Araslöv den titlen. Egendomen Araslöv 
har gått i arv från 1300-talet fram tills 1991 då 
nuvarande ägarna tog över. När Sverige var danskt 
tillhörde Araslöv bland annat ätterna Galen och 
Thott. 

1600-tal - huvudgård 
Under 1600-talet var Färlövsholm huvudgård i 
byn Färlöv med underliggande gårdar. I byn låg 
jordskiftena åker och äng, blandade om varandra i 
oregelbundet tegskifte. Vid denna tidpunkt fanns 
inte Araslövs huvudgård längre. I 1610 års extras-
kattemantalslängd listas 15 bönder i Araslövs by. 
Bönderna skulle förutom att sköta sina egna gårdar 
också fungera som arbetskraft på stormännens 
gårdar. 

En ladugård skapades 1630 i Araslövs by under 
moderhuvudgården Färlövsholmen. En befintlig 
ladugård användes som bas till den nya ladugård i 
Araslöv. Under denna period har Färlöv och Araslöv 
hamnat i släkterna Urup och Ulfeldt ägo. Huvud-
gården Färlovholm och ladugården Araslöv slås 
samman till ett säteri 1653. Några år senare 1658 
blir Skåne svenskt. Efter sammanslagningen upphör 
Araslöv att verka som egen socken och Färlövs-
holms huvudgård har därefter inte längre någon 
jordbruksdrift. Under denna period blir landbön-
derna (brukaren av adelsmansbondgård) uppsagda 
från sina arrendekontrakt på gårdarna. Huvuddelen 
av bondgårdarnas jord tillfördes ladugården Araslöv. 
Araslövs kom att bli en av de största gårdarna i 
Skåne. 18 st gårdar ska ha funnits i Araslövs by och 
i byn Karup som nu läggs under Araslövs ladugård. 
Följden blir att gårdar läggs ner, byggnader rivs och 
med det fanns inte Araslövs by mer. 

 
 

1700-tal - jordreform
En stor del av det skånska landskapet bestod fram 
till 1800-talet av våtmarker. Området runt Araslöv 
användes som ängs- och betesmarker och uppod-
lades relativt sent. Fram till skiftena i början av 
1800-talet var markerna indelade i inmark (inägor) 
och utmark (utägor). Inmarken utgjordes av åker 
och äng och var inhängad, i detta område oftast 
av stengärden. Inmarken var indelat i ett eller flera 
områden som kallades vångar. Utmarken utgjordes 
av en samfälld betesmark. Ursprungligen låg all 
äng och mark inom en vång, så kallat ensädesbruk. 
Utvecklingen av jordbruket ledde till att runt sekel-
skiftet 1800 användes två- och tresädesbruk i de 
bördigaste delarna av Skåne. 

1749 kom den första storskiftesförordningen 
vilken föreslog att man skulle samla alla inägorna 
i en ägolott, vilket fick lågt genomslag. 1757 kom 
en förändrad storskiftesförordning som tillät flera 
ägolotter per gård. Runt om i landet påbörjas nu 
storskiften av utmarker (i första hand). 

De skånska byarna utgjordes av två eller flera tätt 
intilliggande gårdar, som var placerade ut mot en 
öppen plats eller gata. Byarna var störst på slätt-
bygden och i vissa bördiga områden kunde gårds-
antalet gå upp till 40-50 gårdar men vanligast var 
dock 5-15 stycken. I de närliggande byarna Färlöv, 
Roarlöv, Åby och Bjärlöv var gårdsantalet kring 
sekelskiftet 1800 medelstora med 21 i Färlöv, 12 i 
Roarlöv, 16 i Åby och 22 i Bjärlöv. 
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Målning av Areslöfs Sätesgård ca 1780-tal av Anders Sigfrid Rålamb.  
Källa: Kungliga biblioteket

Äldsta kartan av Araslöv ritades under 1700-talet, 
exakt datering saknas. Källa: Riksarkivet 

Araslövs säteri 
Under 1700-talet förvaltade Sophia Elisabeth 
Ridderschantz Araslöv och uppför bland annat ett 
tegelbruk norr om Araslöv säteri. Efter hennes död 
går Araslöv till Sophias systerdotter Hedvig Sophia 
Winterfeldt. Under slutet av 1700-talet tar Carl 
Adam Wrangel hand om driften av Araslöv efter sin 
mor Hedvig Sophia Winterfeldt. Wrangel kommer 
sätta stort avtryck i området. Under 1600-1700-
talen beskrivs Araslövs huvudbyggnad med en två 
våningar hög träbyggnad på stengrund. Mot slutet 
av 1700-talet rivs den gamla anläggningen och idag 
är det bara källaren kvar. 1807 står en ny huvud-
byggnad klar. Sedan 1700-talet utgörs ladugården 
av fyra vinkelställda längor kring en stenlagd 
ladugårdsplan. 

Araslövs kyrka från 1200-talet (troligen byggd på 
en äldre stenkyrka) är en tegelkyrka som ligger 
invid huvudbyggnaden. Kyrkan togs ur bruk under 
1600-talet och kom att användas som magasin och 
bostad fram till 1920-talet. Kyrkan restaurerades 
1959 och används idag återigen till gudstjänst.  
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Ekonomilängan från 1700-talet är delvis byggd med 
tegel från tegelbruket norr om Araslöv. Foto från 1992.  
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Araslöv huvudbyggnad efter rivningen 1967, nu med 
två våningar. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Araslöv kyrka efter restaureringen 1959. Foto från 
1962. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Araslöv huvudgård med ladugårdsplanen och Araslöv 
kyrka till höger i bild. Vykortet är tagit innan 1967 då 
huvudbyggnadens tredje våning rivs.  
Källa: http://www.gammalstorp.se/Slott_Aralof.htm

Araslövs sockenkyrka syns till höger om godsets huvud-
byggnad. Konstnär Ferdinand Richardt 1800-tal.  
Källa: G. Ljunggren, Skånska herregårdar 1856
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Karta över inägorna 
och utmarken i Färlövs 
by från 1791-1801. 
Kartan visar också de 
kringbyggda gårdarna  
utmed vägen i Färlöv 
by innan omvand-
lingen av landskapet 
och splittringen av 
bebyggelsen som följd 
av enskiftet som kom 
att genomföras här 
under slutet av 1700-
talet. 
Källa: Lantmäteriet 
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Nedre delen av karta 
över inägorna och 
utmarken i Färlövs 
by från 1791-1801. 
Highlightat område 
på kartan omfattar 
ungefär dagens pla-
nområdet. Här visar 
kartan bebyggelsen 
av ett tegelbruk som 
anlades 1753. Kartan 
visar ingen annan 
bebyggelse inom det 
som idag omfattar 
planområdet.  
Källa: Lantmäteriet 



 14 0.1
2022-02-24 Historik/tidsdjup

1800-tal - farmer 
Enskiftets införande 1803 kom att förändra det 
skånska landskapet. Byar splittrades, gårdar 
flyttades ut på byns marker, en del på de gamla 
utmarkerna. Resultatet blev att den tidigare 
bykärnan bestod enbart av en eller två gårdar och 
några gathus. Syftet var att lägga samman de smala 
tegarna till större jordbruksenheter. En del byar kom 
att ersättas av så kallade farmer eller plattgårdar. 
1801 ägde adeln 44% av marken i Skåne. Ängeltofta 
gods norr om Ängelholm och Wrangels gods Araslöv 
kom att bli förebild för denna rationaliseringsåtgärd 
som hämtat inspiration från Skottland. Redan 
1780-talet påbörjar Wrangel genomföra enskiftet av 
Araslöv med indelning efter skotskt mönster.

Majoriteten av åkermarken låg samlad i vångar 
runt byarna och kring huvudgården Araslöv. 
Norr om Färlöv övergick landskapet i ett kuperat, 
stenigt och blockrikt område med mer vegetation. 
Landskapet kring Araslöv och i Färlövs socken 
genomgår nu en total omvandling. De s.k. farmerna, 
med ståtliga huvudbyggnader och stora stenlador 
börjar nu uppföras i området. Dessa arrenderas ut 
till rika personer. I samband med detta rivs också 
många gårdar. Enligt källor ska hela Färlövs by 
ha försvunnit. Stengärden tas bort och åkerfälten 
korsas istället av linjeräta diken, kanaler och 
brukningsvägar. Det var endast de mest kuperade 
och svårforcerade markerna som bibehölls som 
permanenta betesmarker. Exempelvis fortsatte 
låglänta och svårdränerade områdena längs Araslövs 
strandkant och vissa partier av Vinne å att används 
till ängs- och betesmarker. 

Karta över Araslöfs inägor från 1792. 
Kartan visar tegelbruket som anlades 
1753 av dåvarande förvaltaren Sophia 
Elisabeth Ridderschantz. Tegelbruket 
är markerad med röd ring.  
Källa: Lantmäteriet 
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Enskiftekarta 1805. Landskapet är under omvandling. Norr om tegelbruket har nu den utskiftade fyrlängade gården Hedvigsberg dykt upp. På kartan syns också vägen mellan 
tegelbruket och Araslövs gård som skär genom landskapet. Hedvigsberg är markerat med röd ring. Källa: Lantmäteriet 
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Karta 1820. På kartan syns att fler av farmerna är byggda såsom Sofiedal, Wrangelsdal, Gustafsfält och Skott-
landshus. Vägnätet breder ut sig med nya raka vägsträckningar och alléer. Tegelbruket och Hedvigsbergs gård är 
fortsatt utmärkta på karta. Källa: Lantmäteriet 

I övrigt har de tidigare svårodlade betes- och 
ängsmarkerna i stort sett uppodlats. Farmerna 
sammanbinds med ett allésystem av alm eller 
poppel. Nya linjära vägar anläggs medan gamla 
vägar rätas upp. 

Carl Adam Wrangel  
Nuvarande huvudbyggnad för Araslövs säteri 
uppfördes av Carl Adam Wrangel 1807 och 
arkitekten var troligen C.F. Sundwall. Från början 
uppfördes byggnaden i en våning men vid en 
ombyggnation 1833 byggdes en till våning. 1846-48 
höjs byggnaden med ytterliggare en våning och 
består nu av tre våningar totalt. Drygt 100 år senare 
1967 rivs den översta våningen. Vid en restaurering 
under 1990-talet återfick byggnaden delvis sitt 
tidigare utseende från byggåret 1807. 

Gårdsmönstret anpassas efter nya ideal 
Carl Wrangel önskade kompetent folk till gårdarna 
bland annat kom två skottar till bygden. Andrew 
Dickson som hade med sig den första plogen till 
Färlöv och David Duncan som hade kunskap om 
växtföljd och dikning. David Duncan anlände till 
trakten 1807 och kom att bli arrendator till en av 
farmerna, Skottlandshus, som stod klar 1815.

Bebyggelsen med farmer skiljer sig helt från 
tidigare gårdar som ofta hade fyrlängade gårdar 
tätt intill varandra längs bygatans båda sidor. De 
nya farmerna ges en helt ny struktur jämfört med 
de gamla kringbyggda gårdarna. De två farmerna 
Gustavsfeldt och Sofieberg som uppförs längs 
Wrangels allé strax norr om Araslövs tegelbruk 
orienteras exempelvis med uthuslängorna på ena 
sidan vägen med gavlarna mot vägen. På andra 
sidan vägen placeras boningshus med huvudfasad 
mot vägen. 
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Farmarna bestod av ståndsmässiga byggnader, i 
en för tiden typisk arkitekturstil av klassiserande 
arkitektur, med nyanlagda trädgårdar och alléplan-
terade tillfartsvägar. Till varje farm fanns några 
hundra tunnland mark. Farmerna arrenderades ut till 
förmögna personer. Omgestaltningen av landskapet 
innebar ett helhetstänk som förändrade jordbruket 
enormt. 

Färlövs socken dominerades fram till 1900-talets 
början av Araslövs gods. I början av 1900-talet 
avvecklas farmsystemet. 

Laga skifte 1868. Wrangel uppförde längre ner längs Wrangels allé fem torp av gråsten Här syns tegebrukets 
byggnader och omfattning mycket tydlig och Hedvigsbergs gård visas med en helt kringbyggd struktur med 
anfartsväg mot Wrangels allé. Mellan tegelbruket och Araslövs gård vägen i nordvästlig-sydöstlig riktning.  Källa: 
Lantmäteriet 

Elva farmer 
Wrangelsberg (1800) 

Sofieberg (1803) 
Sofiedal (1805) 

Hamiltonhill (1807) 
Harastorp (1811) 
Gustafsfält (1813) 

Skottlandshus (1815) 
Wrangelsdal (1816) 
Ulriksdal (1820-21) 

Adinal (1841)  
Kristineberg (1847) 
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1900-tal - omvandling
Järnväg och industri  
Järnvägen anlades i området 1860-talet och 1886 
öppnades banan Hästveda-Karpalunds järnväg. 
Större delen av järnvägen är nedlagd och sedan 
2010 går inga tåg på banan. Det fanns tre stationer 
i området: Karpalunds station (finns kvar), Vinnös 
station (nära Araslövs gård) och Färlövs station i 
anslutning till Färlövs kyrka från 1100-talet. 

Söder om Vinnö station anlades 1894 Karpalunds 
sockerbruk som hade tillverkning fram till 1989. 
Sockerbruket revs strax efter det lades ner men idag 
finns bland annat arbetarbostäder åt de anställda 
bevarade. Mindre samhällen växte fram i kyrkbyn 
Färlöv och bruksamhället Vinnö i samband med 
anläggandet av järnvägen och industriers etable-
rande i området. Men det är framförallt från mitten 
av 1900-talet som samhällena byggs ut.

Ekonomiska karta 1972. Under 1900-tale växer sam-
hällena Vinnö och Färlöv. Källa: Lantmäteriet 

Foto 1954 Vinnö station. I bilden syns arbetarbostäder 
för Karpalunds sockerbruk. Källa: Digitalt museum 

Häradsekonomiska kartan 1926-34 
Källa: Lantmäteriet
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Flygfoto 1940-47. Det öppna och flacka landskapet ger visuell kontakt mellan hedvidgsbergs gård och Araslövs 
gård. Bebyggelsen i Vinnö i söder har ännu inte vuxit sig norrut så att det syns på fotot. Källa: www.kartbild.com

1940-tal  
Hedvigsberg – gårdsbebyggelsen består av tre längor 
och ett mindre uthus. Infartsväg från Wrangels allé. På 
tomten finns några enstaka träd. 

Tegelbruket – bebyggelse vid tegelbruket och infartsväg 
till Wrangels allé finns fortfarande kvar. 

Landskap – domineras av öppet och flackt odlingsland-
skap. Större skogspartier återfinns vid Araslövs gård, 
vid gården Henningsberg nordöst om Hedvigsberg och 
vid Sofieberg. 

Strukturer - det går fortfarande att tyda ägostruktu-
rer med indelningar i marken och strukturer av äldre 
vägsträckningar bland annat vägen som gått tvärsöver 
landskapet från Araslövs herrgård till Hedvigsberg. 
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Flygfoto 1960. Vinnö samhälle har vuxit norrut och är nu i höjd med Orrvägen, markerad med heldragen orange 
linje. Källa: www.kartbild.com

1960-tal  
Hedvigsberg – skogsdungen öster om gården 
Hedvigsberg har vuxit upp. Riktning och utbredning 
markerar skifte i marken av ägo.  

Tegelbruket – bebyggelsen från tegelbruket är borta. 
Det finns fortfarande spår i form av vägsträckning och 
vegetation. 

Landskap – domineras fortfarande av ett öppet och 
flackt odlingslandskap med skogspartier i norr och 
söder. 

Strukturer - går fortfarande att tyda ägostrukturer 
med indelningar i marken och strukturer av äldre väg-
sträckningar. Sträckad linje visar stengärdsgård som 
följer äldre ägo- eller odlingsstrukturer.
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Flygfoto 1975. Delvist öppet landskap mellan Hedvigsberg och Araslöv – den visuella kontakten till Araslövs 
herrgård har försvagats något på grund av vegetationen runt Hedvigsberg och mer vegetation runt Araslövs gård. 
Källa: www.kartbild.com

1970-tal  
Hedvigsberg – skogsdungen sträcker sig runt om 
gården. 

Tegelbruket – det finns fortfarande spår i form av väg-
sträckning och vegetation. 

Landskap – domineras av öppet och flackt odlingsland-
skap och av skogspartier i norr och söder. 

Strukturer - går fortfarande att tyda ägostrukturer 
med indelningar i marken och strukturer av äldre 
vägsträckningar. 
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Flygfoto 1963. 
Järnvägen skär igenom Vinnö. 
Vid Vinnöstation syns en över-
fart till sockerbrukets arbetarbo-
städer (närmst i bild).   
Träden längs Wrangels allé 
(streckad linje) står i sin fulla 
prakt. Uppe till höger i bild syns 
området för Hedvigsbergs gård 
(streckad cirkel). Åkermarken 
strax söder om Gården utgörs 
idag av golfbana.Källa: Kristian-
stad kommun 
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Flygfoto 1968. 
Odlingslandskapet är flackt med 
uppvuxna skogspartier. 

Två strukturer som skär igenom 
landskapet är järnvägen och den 
alléprydda Wrangels allé. 

Gården Hedvigsberg skymtas i bil-
den men är väl dolt av träd från 
detta perspektiv.(streckad rek-
tangel)

Fornlämning för tidigare tegelbruk 
(streckad cirkel)

Stengärdsgård (streckad linje)

Färlöv samhälle kan anas längst i 
norr.

Källa: Kristianstad kommun 
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Flygfoto 2020. Vinnö samhälle har vuxit norrut och är nu i höjd med Starvägen, markerad med heldragen orange 
linje. I princip all öppen mark i området öster om väg 19, Wrangels allé, är nu golfbana Källa: www.kartbild.com

2020 
Hedvigsberg – skogsdungen vid gården Hedvigsberg 
har återigen förändrats. Nu är den mindre i omfattning 
än på 1970talet och träden är främs sydöst om gården. 

Tegelbruket – bebyggelsen från tegelbruket är borta. 
Fornlämningen (prickad cirkel).

Landskap – domineras fortfarande av ett öppet och 
flackt odlingslandskap med skogspartier i norr och 
söder. 

Strukturer - Det är nu svårt att tyda tidigare odlings 
och ägostrukturer i landskapet.
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Tegelbacken  
Som beskrivits ovan lät Sophia Elisabeth Ridder-
schantz 1753 anlägga ett tegelbruk strax söder 
om Hedvigsberg. Hon använde eget tegel för att 
bygga ny ekonomilänga på Araslövs gård. Vid 
1800-talets mitt började åkermaken i området att 
dräneras i stor skala genom att gå från öppna diken 
till täckdikning med tegelrör. Tegelrör tillverkades 
i tegelbruket för att använda i utdikningsprojekten. 
Det fanns också en väg från tegelbruket med direkt 
förbindelse till säteriet. Tegelbruket lades ned 1875, 
sista byggnaden på Tegelbacken försvann under 
1940-talet. Enligt 1808 års karta över Färlövs by 
fanns fyra byggnader placerade på platsen för Tegel-
backen. Fler byggnader går att skåda på karta från 
1868. På häradsekonomiska kartan från 1920-30-
talen finns namnet Tegelbacken med, platsen ska 
också ha kallats Skrymtabacken. 

Tegelbrukslämning inom ett 80x25 m (ö-v) stort område finns två grunder kvar av tegelbruk som hörde till Araslövs gård. Tegelugn, rest ev. ca 16x10 m (Nö-Sv) bestående av 
jordvallar med stensatta kanter. Utanför öppningen ligger ett femtiontal stenar. Bortväxt med ett 15-tal lövträd. 50 m väster om nr. 1 var grund 8 x 5 m (v-s) ca 1 m h med en 
förhöjning i NV hörnet. Borttagen sommaren 1992 vid golfbanebyggande. Stor bild ovan: vy från Starvägen, Hedvigsberg går att skymta i bakgrunden. Årtal okänt för fotogra-
fier men troligen tagna tidigt 1990-tal. Källa: Regionmuseet Kristianstad
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Häradsekonomsika karta 1926-34. Ungefärlig omfattning på planområdet markerad med röd linje. 
Källa: Lantmäteriet 
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Hedvigsberg 
Gården som kallas Hedvigsberg eller Hedvigsdal 
är troligen en före detta arrendegård med anor 
från 1700-talet. Hedvigsberg är placerad på en 
höjdsträckning med utblickar över slättbygden 
mot väster och Araslövssjön mot öster. Gården har 
i periodvis bestått av 3-4 längor, byggd kring en 
öppen inre gård. 

Möjligen har gården flyttats till platsen i samband 
med att Färlöv by splittrades. På karta från 1792 
är tegelbrukets byggnader utplacerade men inte 
gården Hedvigsberg. Däremot syns gårdens bebyg-
gelse på karta från 1805. 

Namnet Hedvigsberg kan ha koppling till Hedvig 
Sophia Winterfeldt som var mor till Carl Adam 
Wrangel. Det har i dagsläget inte gått att finna så 
mycket information om gården mer än att den under 
en period på 1900-talet använts som katolsk kyrka. 
Mellan 1954-1988 bedrevs söndasgskola på gården. 

Mindre huskropp i nordost, 1954. 
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Notera korset på gaveln. Foto från 1954. 
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Mellan 1954-1988 bredrevs söndagsskola i Hedvigbergs 
gård. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Denna länga användes som katolsk kyrka under en 
period. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Resten av den fjärde längan, 1962-1963. 
Källa: Regionmuseet Kristianstad
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Boningshuset 1954. Källa: Regionmuseet KristianstadEkonomibyggnad 1954.  
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Ekonomibyggnad 1952.  
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Boningslängan. Gården har kallats såväl Hedvigsdal 
som Hedvigsbergs gård. Foto daterat 1962-1963.  
Källa: Regionmuseet Kristianstad

Ekonomibyggnad. Foto daterad 1962-1963.  
Källa: Regionmuseet Kristianstad



Historik/tidsdjup 290.1
2022-02-24

Golfbanan 1990-tal 
Under slutet av 1980-talet sker nästa stora 
förändring av landskapet, då dåvarande ägaren låter 
anlägga en golfbana. Dessförinnan var landskapet 
uppodlat. Golfbanan anläggs ca 1991-1992. 1994 
tillkom nytt klubbhus och restaurangbyggnad och 
kök invid byggnaden D. Byggnad D inkorporerades 
i den nya byggnaden både in- och utvändigt och ny 
stenfasad uppfördes. 2009 tillkom en ny reception i 
det södra hörnet av gårdsbildningen som samman-
fogade längorna A och B i Hedvigsberg. En liknande 
tillbyggnad har gjorts i det norra hörnet intill 
byggnad D. 2017 etablerades ett konferenshotell 
med 20 hotellrum nordöst Hedvigsberg. Därutöver 
har mindre tillbyggnader gjorts under åren. 

Byggnadernas användning 1992: 

A - ekonomibyggnad

B - katolsk kyrka 

C - boningslänga 

D - mindre byggnad/möjligen uthus 

Ritningar 1992, innan ombyggnaden av de fyra byggnadskropparna. I byggnad B fanns en katolsk kyrka. Källa: Ritningar 1992 
arkitekt Uffe Nilsson, Arkitektkontoret i Jonstorp AB
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BESKRIVNING AV OMRÅDET

Omgivningen 
Landskapet 
Väster om Väg 19, Wrangels allé, är landskapets 
karaktär öppet, flackt och domineras av uppodlad 
åkermark. Utspridda över åkerfälten finns större 
gårdsanläggningar och alléer. Före farmernas 
tillkomst bestod landskapet av ängar och samfällda 
betesmarker. 

I den nordöstra delen utgörs marken mer av äldre 
utmarker och är stenbunden. Vissa delar har troligen 
aldrig varit uppodlade. Den blockrika marken är 
rester av ett äldre utmarkssystem som sträckte sig 
norrut och som delvis fortfarande hävdas. 

Landskapet börjar i höjd med Bjärlöv blir mer 
kuperat och vegetationsrikt. 

I öst breder Araslövssjön ut sig som är en del av 
Helge ås vattensystem. Sjön kantas av sumpskogar 
och strandängar som periodvis står under vatten. 

Landskapet mellan Bjärlöv och Karpalund delas av 
väg 19, Wrangels allé. Söder om Karpalund går väg 
21 som leder in till Kristianstad. 

Dikningsföretag  
Idag är det mest cementbrunnar på åkrarna som 
visar på de tidigare dikenas sträckning. Det finns 
dock öppna diken vid farmen Adinal. Förr fanns det 
olika sätt att torrlägga stora områden. Exempelvis 
gräva diken som knöts samman med de naturliga 
vattendragen och på så sätt dränerade man 
marken. De öppna dikena kom sedan att ersättas 
med täckdiken där tegelrör lades ner i jorden och 
dränerade vattnet vidare. Därmed kom de tidigare 
ängs- och betesmarkerna att bli tillgängliga för 
odling. 

Öppet dike i närheten av farmen Adinal.

Stenbunden mark med stengärden.   

Flackt odlingslandskap.
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Alléer/vägar 
Äldre vägstrukturer i området är bland annat lands-
vägen från Kristanstad mot Bjärlöv samt vägen från 
Önnestad mot Torsebro och vägen mellan Färlöv 
och Norra Strö. Dessa nämnda vägar återfinns på 
lantmäterikartor från tiden före jordreformerna, 
bland annat framgår de på Skånska rekognosce-
ringskartan från 1810-talet. På samma karta syns en 
omgestaltning av landskapet med raka vägar. 

Under 1700-talets slut började man plantera alléer 
längs uppfartsvägarna till huvudbyggnaderna och 
sätesgårdar. Räta brukningsvägarna anlagdes vid 
farmarsystemets tillkomst och alléer planterades vid 
uppfarterna till farmerna. 

En del av alléerna har tagits bort och vissa har 
återplanterats, bland annat har detta skett längs 
vissa delar av Wrangels allé som återplanterade 
1997. 

Raka alléplanterade tillfartsvägar.

Alléer syns på håll i det öppna och flacka landskapet. 

Wrangels allé omplanterades 1997.
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Farmer 
Farmerna är utspridda i landskapet i väst, nordväst 
och nordost. Flera av de elva farmerna är uppförda 
med huvudbyggnaden separat från ekonomi-
byggnaderna, som delas av en väg. Strax norr om 
planområdet ligger en av de s.k. famerna, Sofieberg. 
Sofiebergs huvudbyggnad med rester av en parkan-
läggning finns kvar samt en ekonomilänga. På 
flygfoto från 1940-talet  fanns två ekonomilängor.
Flygfoto från 1960-talet visar att av Sofiebergs södra 
ekonomilänga finns bara väggarna kvar. 

Många av farmerna är väl bevarade, det är främst 
ekonomibyggnader som har byggts om eller 
rivits. En del av vägarna till farmarna har fortfa-
rande planterade alléer. Vissa vägar är döpta efter 
farmarna i området t.ex. Ulriksdalsvägen.

Araslövs gård uppfördes 1807 i 3 våningar men på 
1960-talet togs översta våningen bort. 

Karta med samtliga farmer 
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Sofiedal 1805 Harastorp 1811

Sofieberg 1803

Hamiltonhill 1807

Wrangelsberg ca 1800

De nio första farmerna byggdes mellan 1795 och 
1821. Farmerna Adinal och Kristineberg byggs 
sedan under 1840-talet.
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Gustavsfält 1813

Adinal 1841

Wrangelsdal 1816

Ulriksdal 1820-21

Skottlandshus 1815 

Kristineberg 1847
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Araslöv - golfbanan  
Golfbanan 
I norr gränsar golfbanan till Färlöv och i söder till 
Vinnö som är en del av tätorten Färlöv. Öster om 
golfbanan ligger Araslövssjön. Mot väster gränsar 
golfbanan till Wrangels allé och därefter breder 
odlingslandskapet ut sig.

Området norr om Araslövs gård nyttjas som 
golfbana med tillhörande restaurang, kontorsut-
rymmen samt konferens- och hotellanläggning. 
Golfbanans huvudanläggning utgörs av gården 
Hedvigsberg med anor från 1700-talet. Golfbanan 
består av två 18-håls banor, den norra delen tillkom 
1991-1992 och den södra delen öppnade 2009. 

Vy mot sydöst över delar av golfbaneanläggningen. 

Området har delvis omformats efter golfbanans 
anläggande men bevarar huvuddragen i landskapet. 
Landskapet är kuperat, böljande och kan ge långa 
utblickar. Det finns rester av stenmurar på golfba-
neområdet som tidigare användes som hägnader 
hägnader mellan markslag för att skydda grödor 
från boskap eller för att markera fastighetsgränser. 
Innan golfbanan användes området som lantbruks-
ändamål. Rester från stengärde på golfbanan. Uppfarten till golfbaneanläggningen. 



 36 0.1
2022-02-24 beskrivning av området

Vy mot nordväst. 
Gårdsbebyggelsen Hedvigs-
berg med tillhörande parke-
ring. 
Farmerna Sofiedal, Gustavs-
fält och Kristineberg i närhe-
ten av Färlövs kyrka skymtas 
längs Wrangels allé. 
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Vy mot norr.
Hotellanläggningen i förgrun-
den, bebyggelsen i Färlöv 
skymtas i bakgrunden. 
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Vy mot nordöst. 
Aralövssjön i fonden. Delar av 
Färlövs bebyggelse syns väs-
terut. Ny villabebyggelsen vid 
golfbanan. 
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Vy mot sydöst. 
Aralövssjön i fonden. Delar 
av bebyggelsen vid Araslövs 
gård skymtas till höger i bild 
bakom de vita husen med rött 
taktegel. 
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Vy mot söder.
Delar av golfbanan närmast 
i bild. Bebyggelsen i Vinnö i 
höjd med Starvägen.
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Vy mot sydväst. 
Flackt och öppet odlingsland-
skap väster om golfbanan. 
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Vy mot söder längs Wrangels Allé. Golfanläggningen 
syns bakom träden. Vy mot nordöst från Wrangelsdalsvägen. Golfbanans huvudanläggning skymtas bakom träden längs Wrangels allé.

Vy mot norr längs Wrangels Allé. Golfbanans huvudan-
läggning ligger uppe på en höjd.

Vy från Starvägen mot norr. Golfbanans huvudanläggning i den äldre gårdsbebyggelsen är markerad i med röd 
ring. 
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Platsen för tegelbruket är idag en av del golfbaneanläggningen.Rester från tegelugnen finns kvar i landskapet.

F.d. Tegelbacken 
Fornlämning RAÄ: Färlöv 5:1 utgör en lämning 
från Araslövs gårds tegelbruk. Vid fältbesök i 
början av 1990-talet påträffades bland annat två 
husgrunder och rester av en tegelugn som var 
synliga på platsen. Grunden togs bort i samband 
med golfbanans anläggande 1992. En besiktning av 
platsen 2020-08-07 visade att lämningar efter tegel-
ugnen finns kvar. 
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I träddungen finns synliga stenar ovan mark.

Parkering vid golfbaneanläggningen. 

Araslövssjön går att skåda från träddungen. 
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Vy mot väster.
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Hedvigsberg 

Hedvigsberg ligger på en höjd och ger utblickar 
till både det flacka odlingslandskapet i väst och 
Araslövsjön i öst. Området har trots sin öppna 
karaktär också partier med skog och dungar. 

Söder om Hedvigsberg finns en parkeringsplats. 

Byggnaderna har i omgångar byggts om och idag är 
främst byggnadsvolymer och materialen i stomme 
bevarat. Takmaterial är traditionellt men inte 
ursprungligt.

Golfbanan etablerades 1992 på Hedvigsberg. 1994 
tillkom nytt klubbhus och restaurangbyggnad och 
kök invid byggnaden ”D” (norr mindre).2017 etable-
rades ett konferenshotell med tillhörande faciliteter 
nordöst om nu aktuellt planområde. Därutöver har 
mindre tillbyggnader gjorts under åren. Gårdens 
innergård har hållits öppen.

Vy mot söder. 

Vy mot nordväst. Vy mot nordväst. 
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De svarta byggnaderna A, B, C, D är delar av den 
ursprungliga bebyggelsen. De grå och ljusgrå delarna 
av illustrationen är senare tillkommen bebyggelse. 

Byggnad C 

Byggnad B 

Byggnad A 

Byggnad D 

AB

C

D
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Entré från innergården.

Entré från parkering. Intill entrén finns den f.d. ekon-
milängan. 

Innergården utgörs av olika markbeläggningar och har 
ett träd planterat i mitten av gården intill en upphöjd 
plats för restaurangens uteservering. 

Den högra byggnaden är den f.d. ekonomilängan. Den 
andra byggnaden är tillbyggd 1994. 

Vy mot söder. 

Vy mot väst och golfbanan till längan som 1994 för-
längde hus D. 
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Vy mot öster från gårdsbebyggelsens västra hörn. Fasaderna av fältsten och vita fogar tillsammans med halmtaket 
ger ett traditionellt intryck. Den ursprungliga infartsvägen ledde in hit. Detta är den enda av de fyra hörnen som 
idag som har kvar sin ursprungliga öppning. 

Den yttre trädraden mot öster har en tydlig riktning 
och är planterade i linje. 

Muren markerar en öppning som tidigare var infarts-
väg till gården Hedvigsberg. Vägen går från Wrangels 
allé och har använts fram till ca 1980-talet som huvud-
infart. 
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KULTURVÄRDEN

Den kulturhistoriska värdebeskrivningen utgår ifrån 
de värden som finns inom planområdet. För att 
förtydliga delas beskrivningen upp i kulturvärden 
som kan knytas till grundmotiv och uttryck för 
riksintresset Araslövs Farmer samt övriga kultur-
värden som identifierats på platsen men som inte är 
anknytna till riksintresset. Alla identifierade värden 
beskrivs och värderas enligt en tregradig skala,  
lågt, måttligt, högt.

Kulturvärden Riksintresset 
Araslövs farmer
Inom planområdet har flera värden direkt kopplade 
till grundmotivet till riksintresset Araslövs farmer 
identiferats och bedömts.

Hedvigsbergs gård

Hedvigsbergs gård har funnits på platsen sedan 
sent 1700-tal och flyttades sannolikt hit från någon 
av de då nära intilliggande byarna i samband med 
den skiftesreform som genomfördes i området vid 
tiden. Gården är sedan under 1800-talets en del 
av det agrara system som Wrangel och Araslövs 
gods bygger upp efter skottsk förebild med start 
under det sena 1700-talet. Gårdens värden är 
främst knutna till enskiftet och bevarade delar av 
ursprungliga byggnader. Gården har dock byggts 
om och till och bevarar idag i huvudsak struktur och 
volym. (Lågt)

Fornlämning efter tegelbruk

Tegelbruket som anlades redan under mitten av 
1700-talet var en viktig del av förutsättningarna 
för de agrara företag som inrättandet av farmerna 
innebar och hade en direkt avgörande roll för 
möjligheterna att dika ut området. Fornlämningen 
för tegelbruket ligger strax söder om Hedvigsbergs 
gård och utgör idag endast rester av en av brukets 
ugnar. De fysiska resterna är få och möjligheten till 
läsbarhet i landskapet är i princip obefintlig. (Lågt)

Wrangels allé 

Den sträckning av väg 19, även kallad Wrangels 
allé, som ligger direkt i anslutning till planområdet 
är både genom sin funktion som historisk väg 
genom området samt genom sin statushöjande allé 
mycket starkt kopplad till riksintressets värden som 
sammanknytande kommunikation mellan huvud-
gården och de olika farmerna. (Högt)

Det öppna odlingslandskapet

Ur ett landskapsperspektiv betraktat ingår planom-
rådet i en mycket större helhet bestående av ett i 
huvudsak flackt och öppet odlingslandskap. Planom-
rådet är beläget i ett landskapsavsnitt mellan två 
tätorter, Vinnö i söder och Färlöv i norr. Landskaps-
bilden består här av en öst-västlig korridor på ca 
300 meter som är öppen och relativt flack med 
siktlinjer som sträcker sig så långt som till farmen 
Wrangelsdal i öst och Araslövssjön i väst. I den norra 
delen av denna korridor sluter sig landskapet dels 
genom att landskapet blir mer kuperat men också 

av att öppenheten övergår i skogsdungar, Hedvigs-
bergs gård och till sist skog precis vid planområdets 
norra gräns. Området utgör den del av hela riksin-
tresset vars öppna landskap har exploaterats mest 
genom anläggandet av en golfbana. 

(Måttligt)

Övriga kulturvärden
Inom planområdet har flera värden som inte direkt 
kan kopplas till riksintressets grundmotiv eller 
uttryck identifierats och bedömts. 

Hedvigsbergs gård 

Gården innehar arkitekturhistoriska och byggnads-
teknikshistoriska värden knutna till sin kring-
byggda struktur med låga längor och höga sadeltak 
belagda med vass/halm. Byggnadernas uppbyggnad 
och utformning med naturstensstomme, delvis 
vitkalkade fasader och små fönster har en tydlig-
koppling till traditionell skånsk lantlig byggnads-
kultur. Gården är dock om, och tillbyggd och har 
moderniserats med inslag av förändringar som 
angränsar till förvanskande. (Lågt)

Gården innehar också samhällshistoriska och social-
historiska värden knutna till 1700- och det tidiga 
1800-talets skiftesreformer genom att gården 
sannolikt flyttats till platsen från närliggande by. 
Gården utgör en representant för det agrara system 
med frälsebönder under adliga huvudgårdar som var 
vanligt under 1700- och 1800-tal. (Måttliga).
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Direkt väster om gården finns rester av den historis-
kaangöringsvägen från Wrangels allé. (Måttliga)

Strax söder om gården finns spår av historiska 
ägogränser/odlingsgränser från tiden innan 
enskiftet genom stengärdsgård (Måttliga värden)

Med sin kringbyggda struktur och traditionella 
utformning bidrar gården med sitt lite högre läge i 
landskapet med vissa miljöskapande värden. (Lågt)

Miljöskapande värden i landskapet

Planområdet är beläget i ett landskapsavsnitt 
mellan två tätorter, Vinnö i söder och Färlöv i 
norr. Landskapsbilden består här av en öst-västlig 
korridor på ca 300 meter som är öppen och relativt 
flack med långväga siktlinjer. I den norra delen av 
denna korridor sluter sig landskapet dels genom 
att landskapet blir mer kuperat men också av att 
öppenheten övergår i skogsdungar, Hedvigsbergs 
gård och till sist skog precis vid planområdets norra 
gräns. Landskapet är här starkt präglat av golfbanan 
men har också som följd av denna en delvis fortsatt 
öppen flack karaktär. (Lågt)

Fornlämning efter tegelbruk

Tegelbruket innehar samhällshistorika värden 
knutna till såväl tiden innan som efter de stora 
skiftesreformerna som genomfördes i slutet 
på 1700-talet och början av 1800-talet genom 
sin roll i att utveckla och modernisera ett mer 
storskaligt och rationellt jordbruk. Fornlämningen 
är delvis bortgrävd i samband med anläggningen 
av golfbanan på 1990-talet och läsbarheten i 
landskapet är i princip obefintlig. (Lågt)

SAMMANFATTNING KULTURHISTORISKA VÄRDEN

KULTURVÄRDEN KNUTNA TILL RIKSINTRESSET

Hedvigsbergs gård  (skiftesreformerna, del av agrart system)    LÅGT

Fornlämning tegelbruk  (uppbyggnad av farmer, utdikning av området)   LÅGT

Wrangels allé   (kommunikationsväg mellan huvudgård och farmer, allé)  HÖGT

Öppet odlingslandskapet  (siktlinjer, landskapsbild, landskapskaraktär)   MÅTTLIGT

ÖVRIGA KULTURVÄRDEN 

Hedvigsbergs gård          LÅGT

   (spår av historiska strukturer, vägar, ägogränser)   MÅTTLIGT

   (Miljöskapande)       LÅGT

Landskapet  (siktlinjer, kuperat, öppet)      LÅGT

Fornlämning tegelbruk (samhällshistoriska värden)     LÅGT

(arkitektur-, byggnadsteknik- samhälls- 
och socialhistoriskt- miljöskapande värde)
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