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SAMMANFATTNING 

Ändring av befintlig detaljplan för fastigheterna för Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3 och 

Färlöv 19:8 syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya 

byggnader med ökade ytor för hotell, konferens, restaurang och kontor. Planområdet ligger 

nordväst om Kristianstad och är idag bebyggt med en kringbyggd gård som fungerar som 

reception, kontor och restaurang för golfbanan. Här finns också en hotell- och 

konferensanläggning samt en större anlagd parkeringsplats. Planområdet ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövården Araslövs farmer [LK 17] 

 

Planen har under samrådsskedet av Länsstyrelsen i Skåne bedömts innebära betydande 

miljöpåverkan med risk för påtaglig skada för riksintresset varför denna MKB upprättats. 

 

Ett nytt anpassat bebyggelseförslag har tagits fram inför planens granskningsskede. Det är, 

utöver ett nollalternativ, detta förslag som bedömts i denna MKB. För att identifiera och definiera 

platsens och områdets värden har ett kulturmiljöunderlag tagits fram av Tyréns AB. 

 

En sammanfattande bedömning är att påverkan i huvudsak begränsas till värden kopplade till 

Hedvigsbergs gård och det värde som beskrivs som Landskapsbild/Det öppna 

odlingslandskapet. Båda värden har direkt koppling till grundmotiv och uttryck för riksintresset 

Araslövs farmer.  

 

I förhållande till riksintressets grundmotiv har värdena kopplade till Hedvigsbergs gård bedömts 

vara låga och värden kopplade till Det öppna odlingslandskapet bedömts som måttliga. Övriga 

värden kopplade till riksintresset inom planområdet har identifierats men bedöms inte påverkas 

av det aktuella förslaget. 

 

Bebyggelseförslagets effekter på värden som påverkas bedöms variera från positiva och 

obetydliga till måttligt negativa. Detta ger enskilda konsekvenser som varierar från små positiva 

till måttligt negativa för påverkade kulturvärden. För Hedvigsbergs gård är det positivt att 

varsamhetsbestämmelser införs för byggnader och att innergården omfattas av prickmark. 

Föreslagna byggrätter i anslutning till gården stör och försvagar gårdens kringbyggda och 

friliggande struktur vilket ger negativa konsekvenser för gårdens kulturvärden. För 

landskapsbilden och det öppna odlingslandskapet är det främst byggrätter i nordöst och i 

bokdungen som innebär negativ påverkan. De värden just dessa platser innehar när det kommer 

till denna värdekategori har dock bedömts som måttliga varför effekten av förslagen här får små 

till måttliga konsekvenser för dessa kulturvärden.  

 

Sammantaget bedöms bebyggelseförslaget påverka planområdets kulturvärden med i huvudsak 

små till måttliga negativa effekter vilka främst rör Hedvigsbergs gård och områdets 

landskapsbild samt öppna odlingslandskap. Dessa effekter bedöms ge måttliga negativa 

konsekvenser för planområdets kulturvärden.  

 

Den påverkan förslaget har på Riksintresset Araslövs farmer gäller i huvudsak värden kopplade 

till enskiftet och dess bebyggelse genom Hedvigsbergs gårds samt ett mindre landskapsavsnitt 

som ingår i en mycket större helhet bestående av ett i huvudsak flackt och öppet 

odlingslandskap. Som en följd av att de kulturvärden som påverkas inom planområdet endast 

bedömts vara låga eller måttliga samt att förslaget inte bedömts ge stora negativa effekter på 

dessa blir de sammantagna konsekvenserna för riksintresset små till måttligt negativa. Förslaget 

bedöms därför inte medföra risk för påtaglig skada på riksintresset Araslövs farmer [LK 17] 

 

ÅTGÄRDER 

 

För att minska förslagets negativa konsekvenser för kulturmiljön kan åtgärder med syfte att 

upprätthålla identifierade värden vara bra. Sådana åtgärder kan vara förslag på starkare 

planbestämmelser avseende skydd av kulturvärden, så som mer tydliga och ändamålsenliga 

skydds- och varsamhetsbestämmelser exempelvis rivningsförbud på ursprungliga delar av 

Hedvigsbergs gård. Det skulle också vara positivt med mer begränsningar i byggrätter på 

gårdstomten, främst i anslutning till ursprungliga delar av gården mot väst och syd. Vidare 

skulle också prickmark på innergård också kunna omfatta öppning mellan norra och västra 

längan samt gårdens ursprungliga anfartsväg mot Wrangels allé.  
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Fotot visar delar av planområdet med fokus på bokdunge och Hedvigsbergs gård. 

1 INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Ändring av befintlig detaljplan för fastigheterna för Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3 och 

Färlöv 19:8 syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya 

byggnader med ökade ytor för hotell, konferens, restaurang och kontor. Planområdet ligger 

mellan samhällena Färlöv och Vinnö utmed väg 19/Wrangels allé, nordväst om Kristianstad och 

omfattar delar av Araslöv Golf & Resort. Planområdet utgörs av 11 5793 m2 och innefattar 

fastigheterna Färlöv 19:10, del av Färlöv 19:3 och del av Färlöv 19:8. Det är idag bebyggt med 

en kringbyggd gård som fungerar som reception, kontor och restaurang för golfbanan. Här finns 

också en större anlagd parkeringsplats. Planområdet ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövården Araslövs farmer [LK 17] 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå 

vid genomförande av planen fullt ut samt beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser 

kan minimeras eller undvikas. 

 

Rapporten har reviderats 2022-06-13 där förslag till ändringar inom Färlöv 19:8 lagts till. 
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2 AVGRÄNSNING 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar samma geografiska område som planförslaget, vilket 

framgår av Figur 1. För vissa aspekter behöver dock miljökonsekvensbeskrivningen ha ett vidare 

perspektiv. Det bedöms i detta fall gälla kulturmiljö där påverkan kan sträcka sig utanför 

planområdet.  

 

 

 

Figur 1: Planområdet markerat med heldragen svart linje (Kristianstads kommun).  
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AVGRÄNSNING I SAK 

Ett genomförande av detaljplanen har av länsstyrelsen i Skåne antagits kunna medföra 

betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

 

En MKB:s omfattning och detaljeringsgrad ska enligt miljöbalken stå i proportion till projektets 

eller åtgärdens miljöpåverkan. MKB:n ska redovisa de uppgifter som behövs för att bedöma 

projektets huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö och hushållning med mark och 

vatten samt andra resurser. Detta innebär att vissa effekter blir mer belysta än andra och att 

aspekter som har liten betydelse kan behandlas översiktligt eller utelämnas. Vidare är syftet att 

möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Hänsyn ska även tas till att vissa frågor kan 

bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i 

tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. 

 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har baserats på Länsstyrelsen i Skånes yttrande, 

daterat 2020-08-25. Utifrån dessa synpunkter bedöms följande miljöaspekter som relevanta att 

fokusera på och att behandla i denna MKB: 

 

• Kulturmiljö 

 

Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsmål. 

 

Andra miljöaspekter bedöms inte påverkas alls eller i så liten omfattning att de inte behandlas i 

denna MKB.  

AVGRÄNSNING I TID 

Miljökonsekvensbeskrivningen belyser konsekvenserna av detaljplanens genomförande. 

Förhållandena som beskrivs i denna MKB är avsedda att spegla den situation som kan förväntas 

råda några år efter detaljplanens genomförande och områdets färdigställande, ungefär år 2030. 
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3 METOD 

De miljöbedömningar som görs i MKB:n använder begreppen påverkan, effekt och konsekvens 

beroende på hur långtgående analys som har varit möjlig att göra för olika aspekter. Det är inte 

alltid möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om strävan är att 

uttrycka värderingar i termen konsekvens, så är det inte alltid möjligt på grund av mycket 

komplexa effektsamband.  

 

Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar genom 

buller, visuell förändring och grundvattenpåverkan. 

 

Effekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller beräknas kvantitativt eller på annat 

sätt beskrivas.  

 

Konsekvenser är en bedömning som görs utifrån de effekter som påverkan från 

utbyggnadsförslaget, inklusive integrerade förebyggande åtgärder, ger på de olika 

miljöaspekterna. Konsekvenserna för detaljplanen jämförs mot konsekvenser av ett 

jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. 

 

För att systematisera och underlätta konsekvensbedömningen används bedömningsgrunder. Där 

det är möjligt anges bedömningsgrunder i form av lagkrav, normer och riktvärden. För aspekter 

som saknar sådana krav utgör exempelvis miljömål samt allmänna förutsättningar och 

värdebeskrivningar bedömningsgrund.  

 

 

Figur 2: Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde och 

ingreppets/störningens omfattning (effekt).  

 

Konsekvenserna anges i en skala från ingen konsekvens, liten konsekvens, måttlig konsekvens 

till stor konsekvens. Konsekvenserna kan vara såväl positiva som negativa. Skalan bygger på 

relationen mellan de befintliga värdena och omfattningen av de förväntade effekterna 

(ingreppets/störningens omfattning) enligt nedanstående konsekvensdiagram. En måttlig effekt 

som berör ett stort värde eller många människor kan alltså bedömas som en stor konsekvens. På 

motsvarande sätt kan en mycket negativ effekt på ett lågt värde bedömas som en liten 

konsekvens. Positiva konsekvenser uppstår då befintliga värden förstärks och/eller nya värden 

tillförs. 
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4 ALTERNATIV 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa 

platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar med en motivering varför ett visst 

alternativ har valts. Vidare ska konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer 

till stånd beskrivas, ett så kallat nollalternativ. 

NOLLALTERNATIV 

Utbyggnadsförslagets förväntade konsekvenser jämförs mot ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet utgör en tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras. I det 

här fallet antas en framskrivning av befintliga, fysiska förhållanden, det vill säga att dagens 

markanvändning fortsätter. Som jämförelseår används en antagen tidpunkt i framtiden där en 

utbyggnad av planområdet antas ha skett. I konsekvensbeskrivningen fungerar nollalternativet 

således som ett jämförelsealternativ till de föreslagna förändringarna. 

 

Nollalternativet innebär att gällande plan ligger till grund för eventuell utveckling/utbyggnad av 

planområdet. Med detta som utgångspunkt innebär således nollalternativet att; 

 

• Planen tillåter golfbaneanläggning (Y1) med en maximal bruttoarea på 1 500 m2 ovan  

mark (e 1500) vid Hedvigsberg. 

 

• Prickad mark innebär att inga nybyggnationer är aktuella intill Wrangels Allé. 

 

• I övrigt regleras golfbanor (Y2) där mindre byggnader för golfbanans drift och underhåll 

får uppföras (byggnad). 

 

• Inga befintliga byggnader inom planen, ej heller äldre kringbyggd gård, är belagda med 

skydds- eller varsamhetsbestämmelser. 

 

ALTERNATIV LOKALISERING OCH UTFORMNING 

ALTERNATIVA UTBYGGNADSOMRÅDEN 

Ingen utredning för alternativ lokalisering har varit aktuell i detta planförslag då planens syfte är 

att utveckla denna fastighet specifikt. 

ALTERNATIV UTFORMNING 

Inför samrådsskedet lades ett planförslag fram. Detta förslag omfattade utöver byggrätter för 

länga i bokdunge samt inom gårdens tomtmark och skärmtak för golfbilar också byggrätter där 

bland annat en hotellbyggnad med anslutande padelhall föreslogs uppföras strax söder om 

Hedvigsberg i höjd med fornlämning för tidigare tegelbruk. Efter yttrande från Länsstyrelsen har 

ett kulturmiljöunderlag tagits fram för att identifiera och belysa områdets kulturvärden. 

Förslaget har därefter omarbetats och landat i befintligt bebyggelseförslag. 
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Illustration av byggrätternas placeringar. 

 

Omarbetat bebyggelseförslag  

1. Byggrätt som tangerar fornlämning för tegelbruk utgår.  

2. Byggrätt för komplementbyggnader, främst garage/förråd/skärmtak till golfbilar  

3. Kringbyggd gård ges skydd av kulturvärdena 

4. Byggrätt i bokdungen  

5. Byggrätt i anslutning till östra gårdsbyggnaden  

6. Byggrätt för främst hotell  

7. Byggrätt för främst konferens, hotell eller kontor  

8. Byggrätt för mindre byggnader till golfbanans drift, såsom väderskydd, kiosk, förråd mm. 

 

FÖRSLAGET 

Detaljplanen föreslår en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya byggnader och en mer 

flexibel markanvändning för att medge utökade ytor för hotell, konferens, restaurang och kontor 

jämsides befintlig golfanläggning. 

 

Vid huvudanläggningen Hedvigsberg planeras ny bebyggelse för utökad restaurang- och 

köksdel, lounge, hotell, konferens, kontor och verksamhet för banskötsel. Byggrätterna har 

anpassats till Hedvigsberg med avseende på exploateringsgrad, höjd, utformning och placering 

(5). Plankartan säkerställer att Hedvigsbergs gård får planbestämmelser till skydd av 

kulturvärdena (3). 

 

En byggrätt för främst hotell, konferens och kontor förläggs i en befintlig bokdunge med god 

anpassning till befintliga träd för att i så stor utsträckning som möjligt minimera åverkan på 

dessa (4). Byggrätten anpassas även till den skånska landskapsmiljön, huvudbyggnaden, 

omkringliggande bebyggelse genom reglerad volym och takutformning.  

Invid receptionsbyggnaden entré föreslås en långsmal byggrätt för komplementbyggnader till 

golfanläggningen (2). Praktiska byggnader som ska fungera som förråd och golfbilsgarage till 

golfanläggningen. 

 

I planområdets norra del, inom fastigheten Färlöv 19:8, föreslås befintligt bostadshus kunna 

möjliggöra omvandling och på sikt ingå i golfanläggningen (7).  
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Detaljplanen möjliggör utökning av det relativt nya hotellet som är placerad i ett mindre känsligt 

läge ur kulturmiljöhänseende (6). 

 

Detaljplanen föreslår slutligen en flexibel mindre byggrätt till golfanläggningen som ska kunna 

användas som förråd, kiosk, väderskydd, etc. till anläggningen. Till skillnad från underliggande 

detaljplan opreciserade byggrätt begränsas nu byggrätten till endast totalt 300 m
2 

(8).  

5 FÖRUTSÄTTNINGAR 

ÖVERSIKTSPLAN 

I gällande översiktsplan för Kristianstad 2013 hänvisar kommunen till den fördjupning av 

riksintresseområdet Araslövs farmer som Länsstyrelsen i Skåne tog fram år 2012 för att 

tydliggöra den kulturhistoriska berättelse som ligger till grund för riksintresset. I pågående 

översiktsplanearbete 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 odlingslandskap måste dominera 

området för att bevara kärnvärdet i riksintresset.  

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN 

Planområdet ingår i ett större område som är upptaget i det kommunala Kulturmiljöprogrammet 

för Kristianstads kommun (antaget av kommunfullmäktige 1993-10-12) genom Araslöv, Araslövs 

farmer och Färlöv (160). 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.   

REGIONALT KULTURMILJÖPROGRAM 

Länsstyrelsen har pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöområden där Lillö-Araslöv-Färlöv utgör 

en av dessa 350 utpekade miljöerna i Skåne.  

 

För Araslövs farmer anges:  

 

Enskiftet genomfördes redan på 1780-talet av dåvarande ägaren Carl Adam Wrangel. Han lät 

även indela egendomen efter skotskt mönster. I samband med detta dikade man ut de tidigare 

betesmarkerna och lade ut vägar och alléer. Vid denna tid planterades Wrangels allé mellan 

Färlöv och Karpalund. Farmerna, som i ett flertal fall innehades av ståndspersoner, försågs med 

huvudbyggnader i en för tiden typisk arkitekturstil av klassicerande art. De omspänner 

byggnadsperioden 1797-1847. Även gårdsmönstret anpassades efter nya ideal, det vill säga 

mangårdsbyggnaden omgavs med en parkliknande trädgård och avskildes från 

ekonomibyggnaderna. Många av farmerna bevarar ännu sin ursprungliga prägel. De är följande: 

Wrangelsberg, Sofieberg (beläget strax norr om planområdet), Sofiedal, Hamiltonhill, Harastorp, 

Gustafsfält, Skottlandshus, Wrangelsdal, Ulriksdal, Adinal och Kristineberg. Utmed Wrangels allé 

kvarligger två av Araslövs torp eller arbetarbostäder. De är byggda i sten och från början inredda 

för flera familjer. Till det äldre byggnadsbeståndet hör även en före detta arrendegård, numera 

katolskt kapell. Norr om Karpalunds sockerbruk, som anlades på 1890-talet, finns några äldre 

arbetarbostäder. De är uppförda i tegel i en för sekelskiftet karaktäristisk byggnadsstil. Araslöv 

med tillhörande farmer och andra byggnader tillsammans med de vidsträckta åkerfälten, betes- 

och sankmarkerna samt alléerna utgör några av de viktiga elementen i kulturlandskapet.  

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6§ MB Araslövs farmer [LK 17].  

 

Motivering: Odlingslandskap präglat av stora dikningsföretag 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).  
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Uttryck för riksintresset: Farmerna har huvudbyggnader i klassicerande arkitektur och 

gårdsmönster med mangårdsbyggnad och trädgård skild från ekonomibyggnaderna. Alléerna 

är ett viktigt inslag i landskapsbilden.  

 

I området ingår även: Färlövs 1100-talskyrka.  

GÄLLANDE DETALJPLAN 

Gällande detaljplan för planområdet är detaljplan för Araslöv 1:61 m.fl. i Vinnö, Kristianstads 

kommun, som vann laga kraft år 2006-03-23 (1290K-P05/18). Planens genomförandetid har gått 

ut. I planen finns inga skydds- eller varsamhetsbestämmelser inom planområdets avgränsning. 

6 KULTURMILJÖ 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar samma geografiska område som planförslaget. Aspekter 

gällande kulturmiljö behöver dock ett vidare perspektiv då en del av planområdet ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövården Araslövs farmer [LK 17]. Riksintresset utgör ett stort 

geografiskt område som i söder och väster avgränsas av Vinne å. I öster utgörs gränsen av 

Araslövssjön, en del av Helge ås vattensystem. Områdets norra gräns går i öst-västlig riktning 

strax söder om Bjärlövs by och följer här väg 118 och väg 1025. För denna 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms främst delar av riksintresseområdet som ligger i 

planområdets direkta närhet. Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med 

utgångspunkt i de värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras 

värdebeskrivning anger en förutsättning för vad som är möjligt att göra på platsen. 

 

PLATSBESKRIVNING 

Planområdet är beläget intill väg 19, även kallad Wrangels allé, samt i relativ närhet till Araslövs 

gård samt en av de s.k. farmerna, Sofielund. Väster om väg 19 är landskapet öppet och 

uppodlat. Marken är förhållandevis flack och siktlinjerna är långsträckta främst nord sydlig 

riktning men delvis också väst-östlig riktning. Landskapet bryts här egentligen endast upp av 

mindre trädgrupperingar i anslutning till bebyggelse, eller planterade alléer längs raka vägar. 

Direkt norr om planområdet finns ett skogsbeklätt område på båda sidor om väg 19. Marken är 

här också mer kuperad än i väster. Öster om väg 19 och direkt söder om planområdet finns 

bebyggelse i form av Vinnö tätort. Sydöst om planområdet finns också Araslövs gård och 

Araslövssjön. Planområdet är i söder mer öppet och flackt och mot norr mer kuperat med 

byggnader och träd. Sammanfattningsvis kan man säga att planområdet ligger i en öppning i 

landskapet mellan Vinnö i söder och Bjärlöv i norr där landskapet i norr också avgränsas av 

skog.  

 

Inom planområdet finns en kringbyggd gård som delvis utgör resterna av en äldre gård som 

funnits på platsen sen ca sent 1700-tal. Gården flyttades sannolikt till platsen från Bjärlövs by i 

samband med enskiftet i slutet av 1700-talet.  

KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING 

Denna kulturhistoriska värdebeskrivning är är hämtad rapporten Kulturmiljöunderlag ny DP 

Araslövs golfbana 2022-02-24. 

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 kulturvärden som identifierats på platsen men som 

inte är knutna till riksintresset. Alla identifierade värden beskrivs och värderas enligt en 

tregradig skala, lågt, måttligt, högt. 
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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 bevarar 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 det 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 huvudgården och de olika farmerna.  

(Högt) 

Det öppna odlingslandskapet 

Ur ett landskapsperspektiv betraktat ingår planområdet i en mycket större helhet bestående av 

ett i huvudsak flackt och öppet odlingslandskap. 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 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, Hedvigsbergs gård och till sist skog precis vid planområdets norra gräns. 

Området utgör den del av hela riksintresset 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 byggnadsteknikshistoriska värden knutna till sin 

kringbyggda 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 tydligkoppling till traditionell skånsk lantlig byggnadskultur. Gården är dock om, och 

tillbyggd och har moderniserats med inslag av förändringar som angränsar till förvanskande.  

(Lågt) 

Gården innehar också samhällshistoriska och socialhistoriska värden knutna till 1700- och det 

tidiga 1800-talets skiftesreformer genom att gården sannolikt flyttats till platsen från 
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närliggande by. Gården utgör en representant för det agrara system med frälsebönder under 

adliga huvudgårdar som var vanligt under 1700- och 1800-tal.  

(Måttliga). 

Direkt väst om gården finns rester av den historiska angöringsvägen 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 vissa miljöskapande värden.  

(Lågt) 

Fastigheten Färlöv 19:8 

Fastigheten med villa och tillhörande villaträdgård samt mindre uthus bär karaktären av privat- 

eller tjänstemannabostad från tiden kring sekelskiftet 1800/1900. Huvudbyggnaden är 

förändrad och delvis förvanskad. 

(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 samhällshistoriska 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) 
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7 KONSEKVENSBESKRIVNING 

KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet medger 1500 m2 maximal bruttoarea vilket kan innebära tillkommande 

bebyggelse inom planområdet. Ingen av befintliga byggnader vid Hedvigsbergs gård är belagda 

med rivningsförbud vilket skulle kunna innebära att någon eller alla av dessa rivs och den 

maximala bruttoarean inom byggrätten används för ny bebyggelse. I den del av planområdet där 

nollalternativet innehåller en byggrätt är ytan mot Wrangels allé prickad vilket förhindrar 

tillkommande bebyggelse där. Användningen på befintlig plan är golfanläggning och då 

alternativ saknas är det sannolikt att denna användning kommer att fortsätta vara den mest 

troliga över tid inom planområdet. 

 

Det är sannolikt att planområdet i och med nollalternativet fortsatt skulle disponeras på ungefär 

samma sätt som idag utan några större ändringar eller tillägg. Att de ursprungliga delarna av 

Hedvigsbergs gård inte har skydds- eller varsamhetsbestämmelser eller belagts med 

rivningsförbud är dock nollalternativets största risk sett ur ett kulturmiljöperspektiv. Om detta 

skulle ske skulle det innebära stora negativa konsekvenser för planområdet kulturvärden. 

KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET 

Förslaget innebär att området kring Hedvigsbergs gård förändras genom att befintlig östra länga 

av gården byggs till med loungebyggnad, en länga uppförs i intilliggande bokdunge och ett 

skärmtak för golfbilar uppförs direkt söder om gården. Utöver detta tillkommer också ytterligare 

en hotellänga direkt söder om befintlig hotell- och konferensanläggning i planområdets 

nordöstra hörn. Hedvigsbergs gård beläggs med varsamhetsbestämmelsen K1 vilken lyder: 

Kulturmiljömässigt värdefull byggnad som vid förändring ska behandlas varsamt. Befintlig 

granitblockfasad ska bibehållas. Vasstak och homeja ska i huvudsak bibehållas likt befintligt. 

Ny byggrätt länga i bokdungen 

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Landskapsbild /Det öppna odlingslandskapet (måttliga värden) 

• Hedvigsbergs gård (låga värden)  

 

Effekt: 

 

Öppet landskapsavsnitt i öst-västlig riktning minskar genom ny byggnad.  

Visuellt blir effekten liten, främst i öst-västlig riktning (höjdskillnader men också befintlig 

bokdunge minskar effekten) Fysiskt blir det liten till måttlig effekt genom att nord-sydlig 

öppning i landskapet minskar.  

 

Liten-måttlig effekt 

 

Hedvigsberg gårds kringbyggda struktur störs av tillkommande bebyggelse i direkt anslutning.  

 

Måttlig effekt 

 

Konsekvenser för enskilda värden:  

 

Landskapsbild/ det öppna odlingslandskapet: Liten till måttlig negativ konsekvens  

Hedvigsbergs gård: Liten negativ konsekvens 

 

Sammanvägd konsekvens:  Liten negativ till måttlig negativ konsekvens för kulturvärden 
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Ny byggrätt Lounge i anslutning till östra gårdsbyggnaden 

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Landskapsbild /Det öppna odlingslandskapet (måttliga värden) 

• Hedvigsbergs gård (låga värden)  

 

Effekt: 

 

Hedvigsbergs gårds kringbyggda struktur försvagas i och med att den östra längan byggs till.  
 

Måttlig negativ effekt. 
 
Påverkan på det öppna landskap/landskapsbilden är försumbar.  
 

Obetydlig effekt. 

 

Konsekvenser för enskilda värden:  

 

Landskapsbild/ det öppna odlingslandskapet: Försumbar konsekvens 

Hedvigsbergs gård: Liten negativ konsekvens 

 

Sammanvägd konsekvens:  

 

Liten negativ konsekvens för kulturvärden 

 

 

Komplementsbyggnad skärmtak för golfbilar 

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Landskapsbild /Det öppna odlingslandskapet (måttliga värden) 

 

Effekt: 

 

Det öppna landskapsavsnitt i öst-västlig riktning minskar mycket liten omfattning.  

 

Liten negativ effekt. 

 

Sammanvägd konsekvens:  

 

Liten negativ konsekvens för kulturvärden 

 

 

Ny byggrätt hotellänga nordöst  

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Landskapsbild /Det öppna odlingslandskapet (måttliga värden) 

Effekt: 

 

Ny bebyggelse tillförs i det öppna landskapet.  
 

Liten negativ effekt. 
 

Sammanvägd konsekvens:  

 

Liten negativ konsekvens för kulturvärden 
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Utökad användning befintlig byggnad samt ny byggrätt hotell/konferenslänga 

Färlöv 19:8  

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Övriga kulturvärden - Färlöv 19:8 Villa med trädgård (Lågt värde) 

 

Effekt: 

 

Ändrad användning kan medföra förändringar av befintliga byggnader. Avsaknad av 

rivningsförbud medger rivning av byggnader. 

 

Måttlig - stor effekt 

 

Ny hotell/konferenslänga medför en hög exploateringsgrad.  

 

Måttlig effekt 

 

Sammanvägd konsekvens:   

Måttligt negativ konsekvens för kulturvärden. 

 

 

Varsamhetsbestämmelser på Hedvigsbergs gård 

 

Påverkan på definierade värden: 

 

• Hedvigsbergs gård (låga värden)  

 

Effekt: 

 

Varsamhetsbestämmelser bidrar till vissa positiva effekter genom att gårdens karaktärsdrag 

bevaras. 

 

Positiv effekt. 

 

Sammanvägd konsekvens:  

 

Liten positiv konsekvens för kulturvärden 

 

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Bebyggelseförslagets påverkan är i huvudsak begränsade till värden kopplade till Hedvigsbergs 

gård och det som beskrivs som Landskapsbild/Det öppna odlingslandskapet. Båda värden har 

direkt koppling till grundmotiv och uttryck för riksintresset Araslövs farmer. Därutöver finns 

också övriga kulturvärden kopplade till både gårdens bebyggelse och platsen/landskapet.  

 

I förhållande till riksintressets grundmotiv har värdena kopplade till Hedvigsbergs gård bedömts 

vara låga och värden kopplade till Det öppna odlingslandskapet bedömts som måttliga. Inom och 

i direkt anslutning till planområdet finns också andra värden kopplade till riksintresset 

exempelvis fornlämning för tidigare tegelbruk (lågt värde) samt Wrangels allé (högt värde), men 

dessa eller andra övriga värden bedöms inte påverkas av det aktuella förslaget. 

 

Bebyggelseförslagets effekter på värden som påverkas bedöms variera från positiva och 

obetydliga till måttligt negativa. Detta ger enskilda konsekvenser som varierar från små positiva 

till måttligt negativa för påverkade kulturvärden. För Hedvigsbergs gård är det positivt att 

varsamhetsbestämmelser införs för byggnader och att innergården omfattas av prickmark. 

Föreslagna byggrätter i anslutning till gården stör och försvagar gårdens kringbyggda och 
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friliggande struktur vilket ger negativa konsekvenser gårdens kulturvärden. För landskapsbilden 

och det öppna odlingslandskapet är det främst byggrätter i nordöst och i bokdungen som 

innebär negativ påverkan. De värden just dessa platser innehar när det kommer till denna 

värdekategori har dock bedömts som måttliga varför effekten av förslagen här får små till 

måttliga konsekvenser för dessa kulturvärden.  

 

Sammantaget bedöms bebyggelseförslaget påverka planområdets kulturvärden med i huvudsak 

små till måttliga negativa effekter vilka främst rör Hedvigsbergs gård och områdets 

landskapsbild samt öppna odlingslandskap. Dessa effekter bedöms ge måttliga negativa 

konsekvenser för planområdets kulturvärden.  

 

 

Den påverkan förslaget har på Riksintresset Araslövs farmer gäller i huvudsak värden kopplade 

till enskiftet och dess bebyggelse genom Hedvigsbergs gårds samt ett mindre landskapsavsnitt 

som ingår i en mycket större helhet bestående av ett i huvudsak flackt och öppet 

odlingslandskap. Som en följd av att de kulturvärden som påverkas inom planområdet endast 

bedömts vara låga eller måttliga samt att förslaget inte bedömts ge stora negativa effekter på 

dessa blir de sammantagna konsekvenserna för riksintresset små till måttligt negativa. Förslaget 

bedöms därför inte medföra risk för påtaglig skada.  

 

ÅTGÄRDER 

För att minska förslagets negativa konsekvenser för kulturmiljön kan åtgärder med syfte att 

upprätthålla identifierade värden vara bra. Sådana åtgärder kan vara förslag på starkare 

planbestämmelser avseende skydd av kulturvärden, så som mer tydliga och ändamålsenliga 

skydds- och varsamhetsbestämmelser exempelvis rivningsförbud på ursprungliga delar av 

Hedvigsbergs gård. Det skulle också vara positivt med mer begränsningar i byggrätter på 

gårdstomten, främst i anslutning till ursprungliga delar av gården mot väst och syd. Vidare 

skulle också prickmark på innergård också kunna omfatta öppning mellan norra och västra 

längan samt gårdens ursprungliga anfartsväg mot Wrangels allé.  

 

 

 

 

 


