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1 Inledning 

Att beskriva landskapets samlade värden är en utmaning. Landskap-

et rymmer en mängd olika aspekter; vår visuella upplevelse, ett pro-

duktionslandskap som förser oss med många varor, ett rekreations-

landskap för vår hälsa, en livsmiljö för växter och djur, ett historiskt 

arkiv som berättar om människans verksamhet, berättelser kopplade 

till händelser, personer, filmer, böcker, musik och mycket mera. I 

den fysiska planeringen har det utvecklats metoder för att dokumen-

tera och värdera varje enskild aspekt för sig. Utmaningen kommer 

när alla dessa olika aspekter skall sammanvägas och särskilt hur de 

estetiska aspekterna skall hanteras. Här är konceptet med Land-

skapskaraktärsanalyser ett redskap för att bättre förstå helheten.  

1.1 Metodik 

Landskapskaraktärsanalyser har gjorts sedan 1970-talet och det finns 

en rad olika metoder som används. I detta arbete har vi valt att an-

vända Trafikverkets modell ”Landskap i långsiktig planering” LiLP. 

Metodiken har tagits fram av Befaringsbyrån, en grupp konsulter i 

samverkan med Trafikverket, under åren 2013-2015. Metoden är 

intressant för den tar ett övergripande grepp på form, tidsdjup och 

ekologi i karaktäriseringen och försöker se landskapets processer, 

känslighet och potential istället för bara sektorsvisa värdekärnor som 

skall undvikas. 

Landskap i långsiktig planering (LiLP)-metodiken utgör ett transdi-

sciplinärt arbetssätt där gränserna mellan fackområdena överskrids 

genom att observera och beskriva fenomen eller system i sitt reella 

sammanhang. Det tvärsektoriella arbetssättet kräver att man utveck-

lar ett nytt gemensamt språk, samtidigt som den baseras på värde-

ringar för att kunna utveckla metoder som kan leda till innovativa 

nya lösningar. Mot denna bakgrund finns tre viktiga indikatorer för 

tvärsektoriellt arbete som är relevanta för en integrerad lärande och 

planerande process: 

 Ett gemensamt språk. 

 En arena, ett område för lärande. 

 Erkända metoder som kan skapa sammanhang i undersök-

ningarna. 

Metodiken bygger på kritik av tidigare praxis och utformning av 

landskapsanalysmetoder: 

”Landskapsfrågor har länge hanterats som frågor om skydd och 

bevarande av särskilt värdefulla områden. Förändringar har betrak-

tats som intrång. Detta tankemönster är inte tillräckligt för att nå en 

hållbar utveckling. Med ett fokus på hela landskapet blir det möjligt 

att samverka med andra aktörer för att hitta lösningar som kan på-

tagligt förbättra situationen, i stället för planeringens tidigare fokus 

på att undvika påtaglig skada på särskilda områden. För exempelvis 

kulturmiljövården innebär detta att ’historien i landskapet’ blir ett 

väsentligt bidrag för att förstå förändringsprocesser och därmed 

kunna spela en roll i att skapa framtidens livsmiljöer. Europeiska 

landskapskonventionen bidrar till denna förändring av våra tan-

kemönster.” (Trafikverket 2012, sid 12) 
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Landskapskaraktärsanalys 

Det arbetssätt som använts – Integrerad landskapskaraktärsanalys 

(Integrated landscape character assessment) ”syftar till att ge en hel-

hetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egen-

skaper och värden. Här kan funktionella, visuella och meningsbä-

rande (sense of place) delar analyseras tillsammans med ekologiska 

och historiska beskrivningar om området. En förutsättning för land-

skapskaraktärsanalysen är att många olika kompetenser får bidra. 

Planerare, projektledare, projektörer, natur- och kulturmiljöspecia-

lister, landskapsarkitekter, geotekniker med flera möts för att skapa 

en gemensam bild av förutsättningar, möjligheter och svårigheter 

som landskapet erbjuder.” (Trafikverket 2013a, sid 7) 

Arbetssättet bygger på den engelska metoden LCA. Styrkan i denna 

metod är att den tar sin utgångspunkt i landskapet som rumslig hel-

het representerad genom enhetliga karaktärsområden. Varje område 

beskriver hur det har utvecklats, och förklarar varför det fungerar 

som det gör. Det gör metodiken mycket lämplig som planeringsun-

derlag på regional och kommunal nivå. 

De förändringar som gjorts jämfört med LCA är främst att karaktäri-

seringen kompletterats med tematiska studier av landskapets histo-

riska utveckling och dess landskapsekologiska funktioner och vär-

den. Den avslutande bedömningen av utvecklingstendenser, känslig-

het och potential skiljer sig också från bedömningsstegen i LCA. 

 

Utsikt från Nävlingeåsen mot Önnestad, Färlövs kyrka och med Balsberget i bak-

grunden. 
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Befaringen 

Den gemensamma befaringen är en väsentlig del i att skapa en ge-

mensam grund för arbetet, att integrera de olika kunskapsfälten. Det 

är fruktbart att prata om landskapet, i landskapet! Där ger de olika 

experterna sin förklaring till vad man ser/uppfattar, samt diskuterar 

varför det uppfattas så, vilka processer som skapat dagens landskap. 

Samtidigt kan olika experter berätta vilka förändringsprocesser de 

känner till. 

Fältarbetet sammanfattas på kartor (som preliminära avgränsningar 

av olika landskapstyper) och i checklistor, liknande de som används 

vid LCA-arbete. Under ideala förhållanden bör också en dialog med 

brukare och berörd allmänhet ske för att få en bättre kunskap om 

landskapets nyttjande och upplevelser. 

Landskapsplanering 

I framtiden kommer landskapens resiliens, det vill säga förmåga att 

upprätthålla vitala livsprocesser och systemfunktioner efter yttre 

påverkan och stress, att ha större betydelse för mål för landskapskva-

litet än landskapens nuvarande karaktär. Det kommer därför att bli 

allt viktigare att inrikta sig mot en planeringspraxis som gör att land-

skapet och befolkningen kan möta oförutsedda förändringar, exem-

pelvis genom att ta tillvara och stärka diversitet och mångfald i land-

skapet. Det behövs också bra metoder för att bedöma hur landskaps-

karaktären påverkas av de åtgärder som planeras och genomförs 

idag. 

Vi måste med andra ord kunna rikta blicken mot framtiden och be-

stämma vilka egenskaper och funktioner (kvaliteter) som vi önskar 

att landskapet ska ha i framtiden, lika mycket som att ta vara på det 

som finns idag. Det kräver nya metoder för en proaktiv landskaps-

förvaltning. I LiLP är landskapets potential att utveckla karaktär, 

funktion och identitet (relation) integrerad som ett bedömningskrite-

rium i metodiken. Det kan vara något viktigt att bygga på för framti-

den, som alternativ till platsförankrade framtidsbilder av landskapet. 

Europeiska landskapskonventionen 

Europas nationer skrev under den Europeiska landskapskonvention-

en år 2001 och den 1 maj 2011 trädde konventionen i kraft i Sverige 

då landet ratificerade den. Genom att anta konventionen åtar vi oss 

att skydda, förvalta och planera vårt landskap enligt konventionens 

intentioner. Detta innebär bland annat att vi skall erkänna landskap-

ets betydelse i vår lagstiftning, öka medvetenheten om landskapets 

värden och betydelse, främja delaktighet i beslut om landskapet, 

utveckla en helhetssyn på landskapet och utbyta kunskap samt delta i 

det europeiska samarbetet kring landskapet. 

Det skånska landsbygdsprogrammet 

2007 presenterade Länsstyrelsen i Skåne det skånska landsbygds-

programmet som är ett underlag för att genomföra den Svenska 

landsbygdspolitiken och fördela miljöstödet. Programmet visar på de 

olika förutsättningar som finns i olika delar av landskapet och delar 

in Skåne i olika karaktärsområden enligt den engelska modellen 

”Landscape Character Assesment”. Metoden utgör ett redskap för att 

visa på vad som kännetecknar ett område och vad som utgör skillna-

derna mellan detta område och andra områden. Bedömningen byg-

ger därmed huvudsakligen på det fysiska landskapets utseende. 
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Tidigare arbeten i Kristianstad 

I samband med att vindbruksplanen togs fram i Kristianstads kom-

mun gjordes en landskapskaraktärsanalys av konsulten Mellanrum 

AB. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2011-09-13. 

Fokus på denna analys var vindkraftens inverkan på landskapsbil-

den. I landskapskaraktärsanalysen presenteras tre bakgrundskartor, 

topografi, rumslighet, riktningar och landmärken som leder fram till 

karaktärsindelningen. Dessutom finns ett opublicerat underlag för 

översiktsplanen 2013 om de olika landskapskaraktärerna ur ett mer 

generellt planeringsförhållande som togs fram av landskapsarkitekt 

Charlotte Svensson. Både dessa material har varit värdefulla un-

derlag för detta arbete 2016. 

Grannkommunen Bromölla har gjort landskapskaraktärsanalys av 

kommunen år 2012 som underlag för översiktsplanen och i arbetet 

med Havs- och kustplan i Kristianstads kommun har motsvarande 

indelning av landskapstyper används för kustzonen. I Bromölla var 

det konsulten Mellanrum AB som tog fram landskapskaraktärsana-

lysen. 

Metodiken för Landskap i Långsiktig planering påminner mycket 

om arbeten med landskapsatlas som gjorts i bland annat Danmark 

och Katalonien. Ambitiösa sammanställningar finns bland annat från 

Langeland i Danmark. 

 

Karta 1. Karta över de geografiska huvuddragen. Mellanrum AB i 

Vindbruksplanen 2011. 
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Karta 2. Karta över landskapsrum. Mellanrum AB från Vindbruks-

planen 2011. 

 

Karta 3. Karta med viktiga riktningar och landmärken. Mellanrum 

AB från Vindbruksplanen 2011. 
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Karta 4. Landskapskaraktärisering av Kristianstads kommun. Mel-

lanrum AB från Vindbruksplanen 2011. 

 

1.2 Avgränsning 

Samlade lager 

Ett landskap kan beskrivas som ett antal lager som samverkar. Un-

derst ligger de naturliga förutsättningarna i form av berggrund, jord-

lager och hydrologi som i samverkan med klimatet har utvecklat de 

ekologiska förutsättningarna. På detta har människan format ett kul-

turlandskap med olika spår från olika tidsepoker. Sammantaget for-

mar detta den visuella upplevelse som möter oss i landskapet och de 

aktiviteter som landskapet inbjuder till. Genom att samla dessa lager 

framträder övergripande landskapstyper som slätten, sandkusten, 

skärgårdskusten, havet, åsarna, vattenriket, mosaiklandskapet och 

sjö- och sprickdalslandskapet. Inom varje landskapstyp finns olika 

karaktärer som samlas i karaktärsområden. Här samverkar form, 

ekologi och tidsdjup till en gemensam enhet. 

Utgångspunkten har varit landskapets visuella karaktär som samver-

kar med natur- och kulturlandskapets karaktärer. Landsbygdspro-

grammets avgränsning har varit en utgångspunkt för landskapstyper 

som sedan delats in i mindre karaktärsområden. Viss justering har 

gjorts för gränserna, främst för kusten vid Åhus och Rinkaby samt 

slättens avgränsning i norr. Tre nya typer har lagts still, mosaikland-

skap och vattenriket kring Helgeå samt dessutom har kusten delats in 

sandkusten och skärgårdskusten. Utifrån de tydliga visuella karaktä-

rerna har natur- och kulturvärdeområden justerat avgränsningen för 

att sedan i fält bedömas och beskrivas utifrån de valda rubrikerna. 

En avstämning med de rekreativa värdena har också gjorts. 
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Bild 1. Illustration av de olika aspekterna som bedömts i analysen. 

 

 

Karta 5. Karta med landskapskaraktärer i Kristianstads kommun 2016. A Slätt-

landskapet, B Våtmarkslandskapet, C Mosaiklandskapet, D Linderödsåsen & 

Nävlingeåsen, E Sprickdalslandskapet, F Sandkusten, G Skärgårdskusten, H 

Havslandskapet 

A 

D 

D 

F 

G B 

E 

C 

C 

H 

A 

C 

C 

C 
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Förändringar 

Jämfört med Landsbygdsprogrammet från 2007 så har några juste-

ringar gjorts för landskapstypernas avgränsning. Karta 7 visar för-

ändringarna med tre större skillnader. I norr har Oppmannasjön och 

mellanliggande mosaiklandskap inkluderats i sjö och sprickdalsland-

skapet där Landsbygdsprogrammet beskrev detta område som slätt-

landskap. Lanskapet mellan Oppmannasjön och Vångaberget är ku-

perat med mycket stenmurar och betesmarker som gör att det mer 

liknar andra delar av sjö och sprickdalslandskapet än slätten. Råbe-

lövssjön och Ivösjön har räknats till sprickdalslandskapet och då är 

det rimligt att även Oppmannasjön räknas dit. Kring Åhus har ett 

större område med tallskog, övningsfält och sandiga öppna gräsmar-

ker avgränsats i landskapstypen kust i Landsbygdsprogrammet. 

Dessa landskap har mer med övriga slätten att göra och tallskogar är 

vanliga även på andra platser på slätten. I denna avgränsning har vi 

valt att definiera kusten som ett smalt bälte längs stranden. I söder är 

det dynlandskapet på samma sätt som i Landsbygdsprogrammet och 

i norr är det skärgårdskusten inklusive skärgårdsöarna. I nordväst 

övergår den öppna slätten succesivt i ett mosaiklandskap och grän-

sen är inte helt tydlig. Vid Färlöv finns det dock en tydlig mosaik-

landskapskaraktär i de många stenbundna betesmarkerna norr om 

samhället. Samhället Färlöv ligger på en lång sandig svag 

höjdsträckning som delvis är skogsklädd. Flera av Araslövs farmer 

ligger på rad längs kanten av höjdsträckningen med odlingsmarkerna 

på slätten nedanför. Färlöv med betesmarkerna norr om samhället 

har därför avgränsats som mosaiklandskap. Nere vid Degeberga har 

det speciella backlandskapet avgränsats som ett mosaiklandskap. 

Landskapet skiljer sig från slätten i norr och övriga delar av Lin-

derödsåsens nedre del. Avgränsningen av Nävlingeåsen skiljer sig 

också något från Landsbygdsprogrammet men det är mer en fråga av 

var man drar gränsen. 

Övergripande karaktärer 

Genom att jämföra olika kartunderlag med förslaget till Landskaps-

karaktärer i Kristianstads kommun har justeringar gjorts för att få 

fram den slutliga indelningen. Tjänstemän från kommunen har också 

genomfört två Befaringar där olika kompetenser diskuterar avgräns-

ningar och förutsättningar i de olika områdena. Genom att vara flera 

olika personer med olika kompetenser ges en bättre och mer generell 

indelning än om enbart en eller ett fåtal personer gör samma sak. 

Olika synsätt på landskapet ger olika prioriteringar av vilka aspekter 

som skall avgöra var gränsen skall dras. 

Kommunens naturvårdsprogram (karta 8) visar de mest värdefulla 

naturområdena i kommunen. Flertalet av dessa hamnar inom de 

olika karaktärsområdena. Skillnader syns i vattendragen som rinner 

över Slätten och är biflöden till Helgeå samt i Rinkaby skjutfält där 

fastighetsgränsen valts för naturvårdsprogrammet och gränsen mel-

lan skog och öppen mark i landskapskaraktäriseringen. 

Kommunens kulturmiljöprogram (karta 9) redovisar de viktigaste 

kulturmiljöerna. Många av dessa stämmer med gränsdragningen i 

Landskapskaraktäriseringen men framför allt godsmiljöerna skiljer 

sig åt. Flera av dessa ligger i olika karaktärsområden som t ex Mal-

tesholm där slottet ligger på Linderödsåsen med omgivande skogs-

mark och stora arealer ligger även nere på slätten. Även vid 

Vittskövle är delar av godsmiljön öppen åkermark och delar skogs-

mark. 
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Jordartskartan (karta 10) visar de huvudsakliga jordarterna i kom-

munen. Här ser vi att många av indelningarna följer gränserna för 

landskapstyper och i vissa fall även karaktärsområdena. 

Karta 11 som visar fornlämningar och karaktärsområden ger ett 

mönster där skogsklädda områden på slätten har betydligt färre 

fornminnen registrerade. Här har det troligen länge funnits extensivt 

brukade marker som under 1800-talet planterades med tall. Skillna-

derna är också stora mellan Fjälkingeslätten och kringliggande slät-

ter i tätheten på fornminnen. Även åsarna och Sprickdalslandskapet 

har många fornminnen men det är ofta andra typer än på slätten med 

fler odlingsrösen än slättens gravhögar. 

För att få en bild av betesmarkernas fördelning i landskapet jämför 

karta 12 dessa med karaktärsområdena. En stor del av ängs- och be-

tesmarkerna finns koncentrerade till vattenriket och skärgårdskusten. 

Det finns även en hel del spridda betesmarker på åsarna och i mo-

saiklandskapet medan de är sällsynta i sprickdalslandskapet och på 

slätten. 

Sockengränserna har en lång historia och visar på det tidiga medel-

tida landskapets markanvändning och befolkningscentra. Dock kan 

få samband ses med karaktärsområdena. Många byar hade både del 

av slätt och ås eller mosaiklandskap för att få olika typer av försörj-

ning från de olika landskapstyperna. Se karta 13. 

 

Karta 6 som visar markanvändning med indelningen i Karaktärsanalysen för 

Kristianstads kommun. Mörk grönt=barrskog, mellangrönt=lövskog, ljus-

grönt=öppen gräsmark, gult=odlingsmark, Rött=ruderatmark, svart=hårdgjorda 

ytor, blått=vatten. 
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Karta 7 som visar det regionala landsbygdsprogrammet och karak-

tärsområden i Kristianstads kommun. Slättens utbredning skiljer sig 

från Landsbygdsprogrammet. 

 

Karta 8. Kommunens naturvårdsprogram från 2016 jämfört med 

Landskapskaraktärsanalysen. 



16 

 

 

Karta 9.  Kommunens kulturmiljöprogram från 1996 jämfört med 

Landskapskaraktärsanalysen. 

 

Karta 10. Jordarter och karaktärsområden i Kristianstads kommun. 
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Karta 11. Registrerade fornminnen i förhållande till karaktärsområ-

den. 

 

Karta 12. Högt klassade ängs- och hagmarker enligt Jordbruksver-

kets TUVA samt karaktärsområden i Kristianstads kommun. 
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Karta 13. Sockengränser och karaktärsområden i Kristianstads 

kommun. 

I en jämförelse med områden av särskilt stor betydelse för friluftsli-

vet (karta 14) kan man se att sandkusten och Åhus närområde är 

särskilt viktiga. Kristianstads närområde samt sluttningszonen på 

Linderödsåsen har också många områden av betydelse för friluftsli-

vet. 

En jämförelse har också gjorts med riksintressen för kulturmiljö 

(karta 15), naturvård (karta 16), kustzon (karta 17), friluftsliv (karta 

18) för att se hur dessa sammanfaller med karaktärsområdena. För 

kulturmiljön är det som tidigare nämnts om kommunens kulturmil-

jöprogram många gods som har flera olika landskapstyper inom sina 

markinnehav. När det gäller naturmiljön har större områden avgrän-

sats både för vattenriket och Linderödsåsens sluttningszon än vad 

som syns i karaktärsområdenas avgränsning. Delar av dessa större 

avgränsningar är buffertzoner för de utpekade värdena och andra är 

mer speciefika avgränsningar för karaktärsområdena. 

En sista jämförelse har gjorts med Grönstruktur i Skåne (karta 19) 

där ett antal regionalt särskilt värdefulla områden är utpekade för 

grönstrukturen. Dessa bygger främst på ekologiska och rekreativa 

värden. Gränserna sammanfaller relativt väl. 

Sammantaget ger de olika jämförelserna av karaktärsområdesindel-

ningen och olika aspekter på landskapet ett underlag för att förstå 

avgränsningen och karaktäriseringen. Åsarna, vattenriket och havet 

är relativt oproblematiska medan gränsen mellan slätten, mosaik-

landskapet, sprickdalslandskapet och kusten är lite mer osäker och 

kan innebära omvärderingar i framtiden. 
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Karta 14. Rekreativt viktiga områden i kommunen enligt sociotopin-

venteringen 2015. 

 

Karta 15. Riksintressen för kulturmiljö och karaktärsområdena. 
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Karta 16. Riksintresse för naturvård och karaktärsområden. 

 

 

Karta 17. Riksintresse för kustzon. 
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Karta 18. Riksintresse för friluftsliv och kap 4 § 2 MB. 

 

Karta 19. Regionalt viktiga områden i grönstrukturen. Region Skåne 

2012.  
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1.3 Beskrivning och analys 

De åtta olika landskapstyperna presenteras översiktligt för att ge en 

bakgrund till de speciella förutsättningarna. Utifrån varje landskaps-

typ ges sedan en beskrivning av respektive karaktärsområde, en 

sammanfattning av vilka utvecklingstendenser som pågår i land-

skapet, vilka förändringar som landskapet är känsligt för samt pot-

ential till framtida utveckling. 

Allmän beskrivning 

För varje karaktärsområde ges en beskrivning av hur området av-

gränsats och vilka andra karaktärer som gränsar till området. Inne-

hållet i landskapet redovisas i form av skala, landskapsform, mar-

kanvändning, bebyggelse, tidsdjup, ekologiska samband och land-

skapsbild. Just form, tidsdjup och ekologiska samband har varit vik-

tiga i både avgränsning och beskrivningar. De rent visuella avgräns-

ningarna har justerats med avseende på tidsdjup och ekologiska 

samband. T ex framträder betesmarker inte alltid tydligt i det visu-

ella landskapet men har viktiga ekologiska samband om många ob-

jekt ligger nära varandra och representerar ett stort tidsdjup genom 

kontinuitet. Särskilda värden nämns om de är mycket viktiga för 

upplevelsen och funktionen men syftet är inte att lyfta fram särskilda 

objekt i karaktärsområdet utan att visa på hela landskapets karaktär. 

Tidsdjupet har dokumenterats i ett särskilt uppdrag av Regionmuseet 

under 2016 och kan studeras i en av delrapporterna för Grönplan 

2017. Tidsdjupet bygger på när dagens landskap fick sin huvudsak-

liga karaktär och delas in i olika tidsepoker. Ett stort tidsdjup påver-

kar ofta känsligheten för förändringar men även landskap som ut-

vecklats senare kan ha hög känslighet om det finns särskilda värden 

eller miljöer. Ekologiska samband är främst beroende av avstånd 

mellan viktiga kärnområden, storleken och kvaliteten på dessa kärn-

områden samt samband mellan olika arter- och artgruppers fördel-

ning i landskapet. Landskapets form avser främst skalan och kom-

plexiteten i landskapet, hur den rumsliga upplevelsen ter sig, rikt-

ningar i landskapet, landmärken och den övergripande topografin. 

Andra aspekter är dominerande marktäcke, bosättningsmönster, 

byggnader, kommunikationer, gränser, balans, tillgänglighet och 

attraktivitet. 

Utvecklingstendens 

Under denna rubrik beskrivs pågående tendenser och förändringar i 

landskapet. Ofta är det förändringar som pågått de senaste decenni-

erna och som fortfarande verkar i landskapet. 

Känslighet 

Landskapets känslighet är ofta mycket svårt att precisera och beror 

på vilka referenser bedömaren har och vilken kunskap som finns om 

funktioner i landskapet. Här har ambitionen varit att försöka ge så 

generella aspekter som möjligt som omfattar många betraktare när 

det gäller form. 

Potential 

Landskapsplanering handlar inte bara om skydd av särskilt höga 

värden utan också om att utveckla landskapet i en önskad riktning. 

Vid större ingrepp som stora infrastrukturprojekt finns möjligheten 

att utforma ingreppet på ett sätt som inte bara minimerar påverkan 

utan också kan berika omgivande landskap och stärka dess kvali-

teter. 
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Bild 2. Illustration av hur bedömningen av tidsdjup, ekologi och 

form har skett i analyserna. 
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2 Beskrivning av landskapstyper och 
karaktärsområden 

 

Beskrivningen av landskapstyper och karaktärsområden följer upp-

lägget för Trafikverkets modell i Långsiktig landskapsplanering 

(Lilp) med en inledande beskrivning av form, ekologi, tidsdjup, 

samband och funktioner. Därefter följer utvecklingstendenser som 

beskriver vilka förändringar som skett de senaste decennierna och 

som pågår idag. Känslighet beskriver de värden som ofta lyfts fram 

vid olika förändringar av landskapet. Potential tar upp vilka möjlig-

heter som finns att stärka landskapets värden då förändringar sker. 

Tillsammans är förhoppningen att avgränsningar och beskrivningar 

skall vara ett underlag för planeringsfrågor rörande grönstruktur i 

översiktlig planering men även detaljplanering och bygglov. Vid 

större projekt krävs dock fördjupade landskapskaraktärsanalyser för 

att på ett mer heltäckande sätt fånga känslighet och potential. 

Analysen är ett komplement till de tidigare framtagna kunskapsun-

derlagen i naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram och vindbruks-

plan. 
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Karaktärsområden i Kristianstads 
kommun 

A Slättlandskapet 

B Våtmarkslandskapet 

C Mosaiklandskapet 

D Höglänta mosaiklandskapet  

E Sprickdalslandskapet  

F Dynkustlandskapet 

G Skärgårdskustlandskapet 

H Havslandskapet 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 15. Karaktärsområden i Kristianstads kommun. 
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A Slätten 

Kristianstadsslätten är ovanligt varierad och har både storskaliga 

odlingsmarker med rationellt jordbruk och stora tallskogar, men 

också ett mer småskaligt landskap med betesmarker, småbiotoper, 

våtmarker och vattendrag som slingrar sig fram över slätten. Berg-

grunden är krita som överlagrats av sandiga jordar och som delvis 

brukas extensivt. Historiskt har erosion varit ett problem och in-

landsdyner vittnar om detta. Tallplanteringar har planterats på flera 

ställen i större bestånd för att hindra jordflykt på de sandigaste mar-

kerna. 

Området var centralbygd redan under förhistorisk tid. Flera gravan-

läggningar i västra och norra delen vittnar om detta. Medeltida kyr-

kor ligger tätt. Traditionella byggnader skapar karaktär i landskapet. 

Bebyggelsen består av stora byar, ofta kyrkbyar. I gränsen till slätten 

ligger många gods omgivna av mer storskaligt landskap med alléer 

och vägsystem. Vid Araslöv finns ett tydligt system med så kallade 

farmer som är ett resultat av skiftesreformerna på godset. Området är 

riksintresse för kulturmiljövården tillsammans med godsen 

Vittskövle, Maltesholm och Trolle Ljungby. Typiska grödor under 

1800-talet var tobak, potatis och säd där de två sistnämnda gett upp-

hov till ett flertal brännerier och stärkelsefabriker.  

De sandiga markerna ger förutsättningar för en unik flora och fauna. 

På vissa platser finns den sällsynta naturtypen sandstäpp där kalkhal-

ten är hög. Kalkinnehållet skapar också speciella förhållanden i våt-

markerna med rikkärr och kalkfuktängar vid t ex Mosslunda och 

Lyngsjön. 
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På slätten ligger också flertalet av kommunens tätorter med Kristian-

stad och Åhus som de dominerande. Kristianstad centrum är ett av 

landets bästa exempel på renässansstäder.  

Jordbrukets strukturrationalisering ger upphov till allt större enheter. 

Kristianstadsslätten är kraftigt påverkad av dikningsinsatser. Nya 

ekonomibyggnader för djurproduktion är ofta stora och iögonfal-

lande. Området har stor betydelser för livsmedelsproduktionen i lan-

det med många förädlingsföretag. Bördigheten varierar mycket i 

området från toppnoteringar till magra marginalmarker. Specialgrö-

dor som grönsaker, sockerbetor och potatis står för en relativt stor 

del av odlingarna. 

Utsikt från Olseröd på Linderödsåsen mot Kristianstadslätten. 

 

        

Utsikt från Balsberget mot Råbelövsslätten och Nosaby kyrka. 

        

Fjälkingeslätten vid Hönedal. 
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Karta 16. Slättens karaktärsområden. 

 

 

1 Önnestadslätten 

2 Råbelövsslätten 

3 Fjälkingeslätten 

4 Karsholmsåsen 

5 Fjälkingefuret 

6 Kristianstad & Vä 

7 Trolle Ljungbyslätten 

8 Rinkabyfältet 

9 Rinkabyslätten 

10 Fårabäcksfuret 

11 Ripaslätten 

12 Åhus 

13 Åhus sandmarker 

14 Yngsjöslätten 

15 Åsumslätten 

16 Åsumsfure 

17 N Nöbbelövsslätten 

18 Mosslunda 

19 Gärds Köpinge - Vittskövle 

20 Everödsfuret 

21 Ö Sönnarslövsslätten 

22 Degeberga-Vittskövlefuret 

23 Olseröds-Yngsjöslätten 

24 Färlöv 
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Utsikt från Önnestad västerut mot Karpalund. 

A1 Önnestadslätten 

Norr om Nävlingeåsen breder en öppen helåkersbygd ut sig. Slätten 

avgränsas av Kristianstad stad och Araslövssjön i öster med Färlövs 

mosaiklandskap och tätort som en ö i östra delen. I norra delen av 

slätten blir landskapet succesivt mer varierat med inslag av trädri-

dåer, betesmarker och skogspartier och övergår i mosaiklandskapet i 

norr. I väster gränsar Hässleholms kommun. 

Vinne å rinner genom slätten och bildar väster om Karpalund våt-

marker och fuktängar. Jordarterna består av mer lera än övriga slät-

ten och är också mer bördig än andra delar. Här finns även inslag av 

sand och torv närmast vattendragen. 

Landskapet var innan skiftena mer varierat med betesmarker, skogs-

dungar och våtmarker. Den nordöstra delen domineras idag av Aras-

lövs gods och Araslövs farmer som är riksintresse för kulturmiljö-

vården. I slutet av 1700-talet slogs gårdar och byar samman till de 

stora farmer som ligger spridda i landskapet och ger karaktär åt ett 

storskaligt odlingslandskap med alléer och markanta trädvolymer 

vid gårdarna. Fortfarande finns många traditionella byggnader i om-

rådet. 

Önnestad är den stora tätorten i sydvästra delen av slätten. Väg 21 

går som ett viktigt stråk i södra delen. Några vindkraftverk står i 

landskapets södra del. Vinneå är ett viktigt ekologiskt stråk i land-

skapet. 

Utvecklingstendenser 

Återskapande av våtmarker kring Vinneå, intensifiering av jordbru-

ket, förändrade användning och utseende på byggnader och igen-

växning av marginalmarker. Tätorterna expanderar på åkermark. 

Känslighet 

Särskilt riksintresset för kulturmiljö är känsligt för nya ingrepp i 

form av byggnader, master och vindkraftverk. 

Potential 

Landskapet har potential att bli mer varierat i den norra delen och 

kring vattendrag finns möjligheter att återskapa fler våtmarker. I 

anslutning till gårdar, dungar och ridåer kan mer vegetation planteras 

utan att landskapsbilden påverkas nämnvärd. 
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Utsikt från Kristianstad mot Råbelövssjön åt nordväst. 

A2 Råbelövsslätten 

Norr om Kristianstad ligger ett öppet storskaligt slättlandskap som 

huvudsakligen hör till Råbelövs gods. Området avgränsas av Aras-

lövssjön och Helgeå i väster, Mosaiklandskap i norr, Balsberget i 

nordöst, Råbelövssjön i öster och övergår i Fjälkingeslätten i sydöst. 

Landskapet är svagt böljande och Kristianstads siluett samt Balsber-

get syns tydligt från slätten. Fem vindkraftverk och en kraftledning 

är iögonfallande landmärken liksom silon i Nosaby. Ett större 

skogsparti ligger centralt på slätten. 

Godslandskapet har varit öppet under många århundraden och Råbe-

lövs slott med kringliggande park och ekonomibyggnader är ett på-

tagligt inslag. I norra delen ligger kyrkbyn Fjälkestad samlat kring 

kyrkan. Spridd bebyggelse finns främst i norra delen av området. 

Småbiotoper är få i godslandskapet i söder men fler i norra delen av 

området. Träd och dungar kring gårdar och byar är viktiga för de 

landskapsekologiska sambanden. 

Utvecklingstendenser 

Jordbruket rationaliseras, vindkraft etableras och bebyggelsen för-

ändras. 

Känslighet 

Godslandskapet är känsligt för nya inslag. Mötet mellan stad och 

land kräver omtanke och speciellt stadens norra entré. 

Potential 

Fler småbiotoper behövs för att öka de ekologiska sambanden i land-

skapet. Landskapet har lättast att smälta in linjeobjekt som alléer och 

trädrader. 
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Vy norrut från vägen mellan Fjälkestad och Nosaby. 

A3 Fjälkingeslätten 

Öster om Kristianstad breder en stor öppen slätt ut sig mot Österslöv 

i norr, Hammarsjön i söder och förbi Fjälkinge backe mot Råbelövs-

sjön, Oppmannasjön och Ivösjön i norr. Åt sydöst gränsar andra 

slättområden. Trädvegetation är sparsam och förekommer främst 

intill gårdar och tätorter. Fjälkinge är den största tätorten, följt av 

Viby och Hammarslund i söder och Österslöv i norr. Motorvägen 

skär genom slättens södra del. Tre vindkraftverk står strax väster om 

Fjälkinge, två mellan Fjälkinge och Nymö och ett öster om Viby.  

Fjälkingeslätten har lång historia med många fornlämningar från 

bondestenålder till järnålder. De medeltida kyrkbyarna ligger tätt 

och i norra delen ligger Karsholms slott med omgivande godsland-

skap. 

Jordarna är sandiga och här finns en del inslag av torra gräsmarker 

och en större våtmark (i östra delen söder om Kiaby) i odlingsland-

skapet. De ekologiska sambanden är dock dåligt utvecklade. 

Utvecklingstendenser 

Rationaliseringen av jordbruket skapar allt större odlingsenheter. 

Vindkraftetableringen har medfört nya inslag i landskapsbilden. 

Längs motorvägen etableras verksamheter i anslutning till Hammar 

och Fjälkinge med stor påverkan på landskapsbilden. Nya ekonomi-

byggnader vid gårdarna har skapat nya element som påverkar land-

skapsbilden på ett påtagligt sätt. 

Känslighet 

Med den långa visuella kontakten över slätten är området känsligt 

för nya iögonfallande inslag. Naturvärden på slätten ligger isolerade 

och är särskilt känsliga. Godsmiljöer och riksintressen är särskilt 

känsliga för nya inslag i landskapet. 

Potential 

De ekologiska sambanden kan stärkas genom odlingsfria stråk och 

ytor i landskapet. Trädridåer och dungar kan passas in och ansluter 

till befintliga trädgrupper och ridåer vid gårdar. 
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Utsikt över betesmarken intill vägen mot Karsholms gård. 

A4 Karsholmsåsen 

I norra kanten av Kristianstadsslätten löper en sandig höjdsträckning 

som är sten- och blockrik. Västra delen av området har planterats 

med främst tallskog och i öster och norr finns ett småskaligt land-

skap med en hel del betesmarker. 

Området har lång kontinuitet som betesmark med rik flora och 

fauna. Bebyggelsen har varit sparsam i området. Under 1800-talet 

och 1900-talet har tallplanteringarna etablerats på tidigare betesmark 

och extensiv odlingsmark. Området är inte speciellt tillgängligt för 

det rörliga friluftslivet och skogsbruk och betesdrift dominerar mar-

kanvändningen. Floran och faunan är artrik på de gamla betesmar-

kerna och de ekologiska sambanden är utvecklade på de samman-

hängande betesmarkerna och tallskogarna. 

Utvecklingstendenser 

På de för odling mindre lämpade markerna har skog planterats i allt 

större omfattning. 

Känslighet 

Området höjer sig över kringliggande slättlandskap och blir därför 

extra exponerat i landskapsbilden. Nya inslag som vindkraftverk 

syns därför lång i landskapet. De artrika betesmarkerna är känsliga 

för minskat betestryck, igenomväxning och gödsling. 

Potential 

Den sandiga åsen bildar ett viktigt ekologiskt stråk i nord-sydlig 

riktning mellan mosaiklandskapet i norr och Fjälkinge backe i söder 

och kan utvecklas ytterligare genom att återställa torr gräsmark i 

anslutning till tallplanteringarna samt restaurera betesmark som 

planterats med skog. 
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Utsikt från Fjälkinge backe över skogsområdet i öster. 

A5 Fjälkingefuret 

Öster om Fjälkinge finns ett större skogsområde som domineras av 

tallskog. Markförhållandena är sandiga och området har tidigare 

varit betesmark och extensiv odlingsmark. Skogsbrynen bildar vik-

tiga visuella väggar i omkringliggande slättlandskap. På några plat-

ser t ex vid galgebacken, finns inslag av äldre betesmarker med rik 

flora och fauna. Området är idag inte speciellt tillgängligt för det 

rörliga friluftslivet. Direkt väster om Bäckaskogs samhälle finns ett 

större grustag. Europaväg 22 skär genom skogens södra del. Land-

skapsekologiskt finns koppling till Karsholms fure i norr och österut 

till Björket och skogarna söder om Gualöv. 

Utvecklingstendenser 

Ökad skogsplantering sker på marginella odlingsmarker och tidigare 

betesmarker. 

Känslighet 

Kalhyggen blir påtagliga förändringar i landskapsbilden. Väg E22 

kommer att byggas ut till motorväg och blir en än större barriär i 

landskapet. 

Potential 

Ökat inslag av lövskog och småbiotoper i skogen ger möjlighet att 

skapa spridningssamband i nord-sydlig riktning över slätten, österut 

mot Bromölla kommun och ger kontakt med Sprickdalslandskapet i 

norr. 
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Utsikt från Balsberget mot Kristianstad med Nävlingeåsen i bakgrunden. 

A6 Kristianstad-Vä 

Kristianstads centrum utgör en av nordens mest välbevarade renäs-

sansstäder och skapades på en ö i det stora våtmarksområdet kring 

Helgeå. Staden var den första i Norden att anläggas med rutnätsplan, 

vallar och bastioner. Stadens blev residensstad 1719 och kom att 

spela en stor roll för administration, handel och militär verksamhet. 

På 1800-talet revs vallarna, Nosabyviken invallades och staden 

kunde expandera på tidigare sjöbotten.  

Idag präglas staden av stadsdelar från flera olika tidsepoker med 

vattentornet, sjukhuset, kvarnen och silon vid Nosaby som tydliga 

landmärken. Den gamla staden Vä har vuxit samman med Kristian-

stad och flera villaområden ligger som öar i odlingslandskapet runt 

staden. Helgeå, Hammarsjön och Araslövssjön med omgivande våt-

marker och strandängar sätter sin prägel på staden och är en del av 

biosfärområde Kristianstad vattenrike. 

Utvecklingstendenser 

Staden expanderar främst kring motorvägen E22 med handels- och 

verksamhetsområden. Förtätning pågår inne i den centrala staden. 

Den gamla deponin i vattenriket nära centrum håller på att utvecklas 

till ett rekreationsområde. 

Känslighet 

Den centrala renässansstaden är känslig för stora ingrepp som på-

verkar den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Relativt få grönområ-

den riskerar att ytterligare minska och få ett högre tryck då stadens 

invånare ökar och bebyggelsen förtätas. 

Potential 

Kristianstad har stora möjligheter att utvecklas och är en attraktiv 

stad med stort utbud av handel, bostadsmiljöer och närhet till vatten-

riket. Den unika renässansstaden har stor attraktionskraft för turism 

och dagsbesök. Den historiska miljön kan utvecklas på ett pedago-

giskt sätt för att öka attraktionskraften. 
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Utsikt över slätten söder om Trolle Ljungby slott. 

A7 Trolle Ljungbyslätten 

Östra delen av Kristianstadslätten omfattar framför allt Trolle 

Ljungby och Nymö historiska socknar. Landskapet är relativt öppet 

med ett skogsparti i den centrala delen kring Trolle Ljungby mosse 

och ett större tallskogsbestånd kring Vanneberga samhälle.  

Området övergår i skärgårdskustens flacka strandängar i öster, tall-

skogen vid Fårabäck i söder, Rinkaby militära övningsfält i sydväst 

och slätten fortsätter i Fjälkingeslätten i nordväst.  

Trolle Ljugby gods har historiskt satt sin prägel på landskapet och 

godsmiljön karaktäriseras av stora brukningsenheter, alléer upp mot 

slottet med omgivande park och ekonomibyggnader. Tre större tall-

skogsplanteringar skapar påtagliga inslag i landskapsbilden. 

Utvecklingstendenser 

Intensifierat jordbruk skapar allt större brukningsenheter. 

Känslighet 

Landskapet är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. Den ekolo-

giska strukturen är svag och känslig för negativ påverkan. 

Potential 

Det finns möjlighet att öka inslaget av småbiotoper i ridåer och träd-

rader för att öka de ekologiska sambanden. 
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Utsikt över Rinkaby övningsfält från vägen mellan Rinkaby och Vanneberga. 

A8 Rinkabyfältet 

Rinkabyfältet har använts som militärt övningsområde sedan 1920-

talet (flygplats) och utvidgades kraftigt på 1970-talet som pansar-

övningsfält. Området är sandigt och var tidigare extensivt brukat 

inom Rinkaby, Nymö och Fjälkinge socknar. Idag är området be-

tesmark för att bibehålla ett öppet landskap för militär övning. De 

sandiga markerna erbjuder en unik flora och fauna med många säll-

synta arter. Området är Natura 2000 område.  

Utvecklingstendenser 

Den militära aktiviteten har minskat och området växer långsamt 

igen med högre gräs och tallplantor.  

Känslighet 

Landskapsbilden känslig för nya inslag med långa siktlinjer. Igen-

växning hotar den rika floran och faunan. 

Potential 

Stora arrangemang som Jamboreen och Oringen kan med fördel an-

ordnas på övningsfältet. Ökat slitage gynnar den unika floran och 

faunan om blommande örter får möjlighet att finnas kvar. Fler mili-

tära övningar gynnar därför de höga naturvärdena. 
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Vy över Rinkabyslätten med Hammarsjön i backgrunden och Nävlingeåsen i hori-

sonten. 

A 9 Rinkabyslätten 

Mellan Hammarsjön och Helgeåns nedre lopp samt Rinkaby öv-

ningsfält, Åhus och sandmarkerna sydväst Åhus sträcker sig ett långt 

odlingslandskap i nord-sydlig riktning. Området är öppet med en-

staka dungar vid gårdarna. Marken är sandig och övergår i torvjord 

närmast våtmarkerna i väster. Sikten är lång och man kan skönja 

Linderödsåsen och Nävlingeåsen i väster. Längst i norr står tre vind-

kraftverk och syns vida omkring i landskapet. Några stengärden och 

åkerrenar utgör viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. 

Utvecklingstendenser 

Grönsaksodling med konstbevattning har intensifierats. Tätorten 

Rinkaby har expanderat. 

Känslighet 

Långa siktvyer gör landskapet känsligt för nya påtagliga inslag. Sär-

skilt viktigt är kontakten med Hammarsjön och bymiljön kring 

Madvägen. 

Potential 

Fler småbiotoper i form av trädridåer och odlingsfria zoner kan öka 

de ekologiska sambanden i landskapet och ge möjligheter för fri-

luftslivet att vistas i odlingslandskapet. 
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Foto från Fårabäcks tallskogsbestånd. 

A10 Fårabäck 

Hela området består av skogsplantering där tallskog dominerar. 

Skogen har uppkommit som skyddsplantering för att hindra sand-

flykt men har sedan expanderat med skogsplantering på marginella 

odlingsmarker. Södra delen av skogen ingår i Rinkaby militära öv-

ningsområde. I södra delen nära havet ligger Fårabäck stugby med 

ett 50-tal stugor. De sandiga markerna med gläntor har en del av de 

öppna sandmarkernas flora och fauna och utgör spridningsmöjlig-

heter för Rinkabyfältets fauna och flora österut längs kusten. Fri-

luftslivet är inte utvecklat men skogen utgör närströvområde för 

stugbyn. 

Utvecklingstendenser 

Tidigare naturtomter i stugbyn har allt mer blivit villaträdgårdar. 

Skogsbruket blir allt mer intensivt med likåldriga bestånd. 

Känslighet 

Kalhyggen påverkar landskapsbilden, ekologiska samband och till-

gängligheten för friluftslivet. 

Potential 

De rekreativa sambanden längs kusten kan utvecklas för att binda 

samman Åhus med Bromölla kommun och de attraktiva miljöerna 

längs skärgårdskusten. 
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Halmbalar på Ripaslätten. 

A11 Ripaslätten 

Ripaslätten är öppen slätt med få visuella avbrott i gårdar med träd-

ridåer och träddungar. Området avgränsas av Hammarsjön och Hel-

geåns våtmarker i väster, Åhus och Åhus sandmarker i öster och 

övergår i andra slätter i norr och söder. Marken är sandig och har 

tidigare brukats extensivt. Idag finns få ytor som ej odlas vilket gör 

den ekologiska strukturen svag. 

Utvecklingstendenser 

Grönsaksodling med konstbevattning intensifieras. Odlingsenheterna 

blir allt större. 

Känslighet 

Den öppna slätten är känslig för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Ökat inslag av småbiotoper och sandiga gräsmarker som ökar förut-

sättningarna för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster 

samt gör landskapet tillgängligt för friluftslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Åhus tätort med Mariakyrkan. 

A12 Åhus 

Stora delar av Åhus samhälle är byggt i tallskog och tätorten har 

fortfarande en mycket trädrik karaktär i de norra och södra delarna 

med äldre tallskog. Stora delar av dessa stadsdelar byggdes ur-

sprungligen som sommarhusbebyggelse på naturtomter och många 

hus har sedan omvandlats till åretruntboende och tomterna till villa-

trädgårdar.  Den centrala staden har medeltida anor och uppvisar en 

småskalig äldre bebyggelse. Resterna av biskopsborgen syns i östra 

delen av centrum. Hamnen i Helgeåns utlopp har varit förutsättning-

en för grundandet av staden och är fortfarande en viktig del av sta-

dens liv. Mariakyrkan reser sig som ett viktigt landmärke i staden 

tillsammans med Absolut fabriken, silos och kranar i hamnområdet. 

Staden har även expanderat åt nordväst i tallskogen med villabebyg-

gelse och västerut med industriområden. Området gränsar till havet i 

öster, kusten i söder om norr, Rinkaby övningsfält i norr, Åhus 

sandmarker och olika slättområden i väster. Torra sandiga gräsmar-

ker i Åhus har en rik flora och fauna och delar av parkmarken sköts 

som äng med årlig sen slåtter. De ekologiska sambanden för torr-

ängsmarkerna är viktig västerut till Åhus sandmarker och söderut 

längs kusten samt norrut till Rinkaby övningsfält. Historiskt intres-

santa spår av tobaksodling. 

Utvecklingstendenser 

Tätorten expanderar fortfarande, både i tallskogen i norr och nord-

väst och på odlingsmark i sydväst. De tidigare relativt täta tallbe-

stånden i fritidshusområdena har glesats ut allt eftersom fler hus bli-

vit permanentboende. 

Känslighet 

Karaktären på de stora områden som har skogskänsla riskerar att 

förändras och förlora sina kvaliteter då träden glesas ut på tomterna 

och nya villaområden etableras i skogen. Den medeltida centrala 

delen av tätorten är känslig för nya inslag. 

Potential 

Fler parkytor kan skötas som ängsmark för att gynna den biologiska 

mångfalden och öka de ekologiska sambanden med andra områden. 

Förtätning av den centrala delen av tätorten kan ske med stor hänsyn 

till den historiska bebyggelsen för att stärka den småskaliga struk-

turen. 
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Horna Sandar  naturreservat. 

A13 Åhus sandmarker 

Åhus tätort ligger på sandiga kalkrika marker som tidigare brukats 

extensivt vilket gett upphov till en mycket artrik flora och fauna. 

Öster om tätorten finns fortfarande öppna sandiga gräsmarker med 

höga värden. Östra delen består av golfbana med sandiga gräsmarker 

mellan banorna. Västra delen i Sånnarna och Horna sandar är skyd-

dade som naturreservat och betas delvis. Området gränsar till slätt-

landskap i väster och söder samt Åhus tätort med kringliggande tall-

skog i norr och öster. 

Utvecklingstendenser 

Restaurering av sandiga gräsmarker med rik flora och fauna har på-

gått de senaste 10 åren. Golfbanan har expanderat på tidigare san-

diga odlingsmarker. Skogsplantering har skett och igenväxningen 

ökar i området. 

Känslighet 

De artrika torra gräsmarkerna är känsliga för igenväxning och göds-

ling. Det öppna landskapet är också känsligt för nya inslag. 

Potential 

Ett tåligt område som tål större slitage av rörligt friluftsliv. Anlagda 

stigar och service kan kanalisera besökare och locka fler att besöka 

området. 
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Bevattningsanordning på Yngsjöslätten. 

A14 Yngsjöslätten 

Södra delen av Kristianstadslätten gränsar till det tallskogstäckta 

dynlandskapet längs kusten i öster, Helgeå i söder. Markerna är san-

diga och utnyttjast till stor del för grönsaksodling. Området är inten-

sivt odlat med få skogsdungar och våtmarker. Bebyggelsen är delvis 

äldre och av kulturhistoriskt intresse men samtidigt har många mo-

derna ekonomibyggnader uppförts på gårdarna. 

Utvecklingstendenser 

Grönsaksodling med konstbevattning intensifieras. Brukningsenhet-

erna blir allt större. Bebyggelsen ändrar karaktär och stora ekonomi-

byggnader uppförs. Vindkraftverk etableras i omgivningen. Allt fler 

gårdar går över till bed and breakfast samt hästverksamhet. 

Känslighet 

Det öppna landskapet är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Ökad förekomst av småbiotoper och sandiga gräsmarker gynnar den 

biologiska mångfalden och ekologiska samband. 
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Vägen mellan Vä och Åsum. 

A15 Åsumsslätten 

Söder om Kristianstad ligger ett öppet odlingslandskap som gränsar 

till staden i norr och väster med Hammarsjön och Åsum i öster och 

Åsums fure i söder. Äldre träd finns främst kring gårdarna och bildar 

iögonfallande inslag i landskapet. Vägen mellan Vä och Åsum samt 

mellan Vilan och Åsum är viktiga stråk i landskapet. Tätortsbebyg-

gelse finns vid Hedentorp, Helgedal och Åsumtorp i öster. 

Odlingslandskapet har varit öppet under mycket lång tid och tillhört 

den medeltida byn Åsum och staden Vä. Förekomsten av småbioto-

per är sparsam och de ekologiska sambanden svaga. 

Utvecklingstendenser 

Jordbruket blir allt mer intensivt med större brukningsenheter. Sta-

den expanderar på odlingsmarken. 

Känslighet 

Det öppna landskapet är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Ökat inslag av småbiotoper gynnar biologisk mångfald och ekolo-

giska samband. 
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Norra Åsums övningsfält. 

A16 Åsums fure 

På de sandiga markerna söder om Åsums by finns tallskog omväx-

lande med sandiga gräsmarker och betesmark. Området var fram till 

mitten av 1900-talet extensivt brukad odlingsmark under Åsums by 

men blev sedan militärt övningsområde för regementet A3. Den mi-

litära verksamheten har idag upphört och andra verksamheter finns 

nu på kasernområdet. Området gränsar till öppna slättlandskap i 

norr, öster och söder medan Mosslunda mer varierade slättlandskap 

med många betesmarker och mer stenbunden terräng gränsar i väs-

ter. 

De sandiga gräsmarkerna är mycket artrika och erbjuder genom sin 

närhet till staden goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Till-

gängligheten är inte underlättad genom parkeringar och leder i nå-

gon större utsträckning. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxningen har ökat sedan den militära verksamheten upphörde. 

Känslighet 

Området är känsligt för igenväxning och upphört bete. 

Potential 

Området har stor potential för det tätortsnära friluftslivet och kan 

även hysa större arrangemang som orienteringar, konserter och 

scoutläger. Områdets naturvärden kan utvecklas ännu mer med rätt 

skötsel. Artillerimuseum har potential att locka fler besökare. 
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Stärkelsefabriken vid Norra Nöbbelöv. 

A17 Nöbbelövsslätten 

Mellan Gärds Köpinge i öster och Norra Nöbbelöv i väster finns ett 

varierat slättlandskap på sandiga jordar. Landskapet är svagt böl-

jande med inslag av betesmarker, stenmurar, skogsdungar och träd 

kring gårdar.  

Två stora industrier är påtagliga inslag i landskapsbilden. I norr lig-

ger spritfabriken och i söder en stärkelsefabrik. Vramsån slingrar sig 

fram i landskapet i områdets södra del och kantas av trädridåer. Be-

byggelsen domineras av spridda gårdar med mer samlad bebyggelse 

kring Norra Nöbbelöv. 

Flera betesmarker och sandiga ohävdade gräsmarker är viktiga mil-

jöer för en artrik flora och fauna. Spridningsmöjligheter finns mellan 

de olika gräsmiljöerna och skapar landskapsekologiska samband. 

Utvecklingstendenser 

Industrimiljöerna har expanderat och dominerar landskapet. Od-

lingslandskapet blir allt mer intensivt nyttjat med större bruknings-

enheter. Europaväg 22 kommer att flyttas västerut i samband att den 

nya motorvägssträckan byggs. 

Känslighet 

I det öppna landskapet blir nya inslag påtagliga för landskapsbilden. 

Igenväxning är ett hot mot de öppna sandiga gräsmarkerna. 

Potential 

Ökat antal småbiotoper och torra gräsmarker ger möjlighet för den 

biologiska mångfalden och ekologiska samband att utvecklas. 
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Stora betesmarker vid Mosslunda. 

A18 Mosslunda 

Vid Mosslunda finns ett sten- och blockrikt område som inte odlats 

upp i samma omfattning som omgivande slättlandskap. De västra 

delarna består av planterad tallskog på sandiga marker. Den centrala 

delen är betesmark med mycket rik flora och fauna. I öster finns ett 

mosaikartat odlingslandskap med många stenmurar från de stenröjda 

åkrarna. I nordöst ligger det före detta militära övningsområdet kring 

A3 regementet och i övrigt gränsar området till öppna slättlandskap. 

Området har varit extensivt brukat och främst betats under mycket 

lång tid.  

Utvecklingstendenser 

Betestrycket minskar vilket medför att igenväxningen tilltar. 

Känslighet 

Området är framför allt känsligt för igenväxning och utarmning ge-

nom gödsling. Det öppna ålderdomliga landskapet är känsligt för 

nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Området är unikt i sin storlek och höga naturvärden och har stor pot-

ential att utveckla friluftsliv och naturturism. 
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Vindkraftverk på Slätten norr om Vittskövle med Linderödsåsen i horisonten. 

A19 Gärds Köping- Vittskövle slätten 

Detta är ett större öppet odlingslandskap väster om Helgeån i den 

centrala delen av Kristianstadslätten. I söder och väster avgränsas 

området av flera skogsområden på slätten och gränserna mellan de 

andra öppna slättområdena är inte lika tydliga. I det stora hela bildar 

dock området en rumslighet med några smala utblickar till andra 

öppna slättområdet. 

 Södra delen av området utgörs av Vittskövle godslandskap med 

storskaliga odlingsenheter, alléer och en samlad bebyggelse längs 

vägen norrut från slottet. Den norra delen utgörs av odlingsmarker i 

Norra Åsums, Köpinge och Everöds socknar med spridda gårdar och 

några få byar. Flera vindkraftverk har uppförts och tillsammans med 

större ekonomibyggnader och silos vid gårdarna är dessa de viktig-

aste landmärkena. De långa alléerna upp mot Vittskövle slott i söder 

är viktiga inslag i landskapsbilden. 

Utvecklingstendenser 

Jordbruket intensifieras och brukningsenheterna blir större. Grön-

saksodling med konstbevattning ökar. Vindkraftverken har etablerats 

de senaste decennierna. 

Känslighet 

Det öppna landskapet är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Ökat inslag av småbiotoper stärker den biologiska mångfalden och 

ekologiska samband. Linjeobjekt som alleér och trädridåer stärker de 

kulturhistoriska strukturerna och landskapsbilden om de placeras på 

rätt platser. Goda möjligheter till landsbygdsutveckling med service 

och målpunkter för turism. 
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Den gamla banvallen genom Everödsfuret är nu cykelväg. 

A20 Everödsfuret 

Mellan Everöd-Lyngsjö-Gärds Köpinge finns ett större sandigt om-

råde som består av både tallskog och öppna gräsmarker. Här ligger 

även flygplatsen som omges av stora öppna gräsmarker. Området 

har tidigare brukats som extensiva odlingsmarker och har delvis 

planterats under 1800-talet och 1900-talet. 

De södra delarna utgör närnatur till Everöds samhälle och är flitigt 

utnyttade för friluftsliv. Övriga delar är inte lika tillgängliga för fri-

luftslivet och flygplatsen utgör en barriär i området. På de öppna 

sandiga markerna är floran och faunan rik med flera sällsynta arter. 

Många sandiga marker ingår i det ekologiska samband som finns i 

området och knyter an till värdefulla områden i norr och öster. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxning sker av öppna torra gräsmarker och plantering av tall på 

odlingsmark. 

Känslighet 

De öppna torra gräsmarkerna är känsliga för igenväxning och skogs-

plantering. 

Potential 

Att återställa torra gräsmarker och skapa större variation i skogs-

lanskapet stärker de ekologiska sambanden och upplevelsevärdena i 

skogen. Friluftsliv och turism har möjlighet att utvecklas i området. 
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Odlingslandskap på Östra Sönnarslövsslätten. 

A21 Ö Sönnarslövsslätten 

Området utgör den sydvästra delen av Kristianstadslätten vid foten 

av Linderödsåsen. Slätten gränsar till Linderödsåsen i söder, mosaik-

landskapet i nordväst, skogsområde och slättområden i nordöst. Här 

finns en stor koncentration av fornlämningar och området uppvisar 

ett stort historiskt tidsdjup. Närmast åsen domineras landskapet av 

de båda godsen Borrestad och Maltesholm med sina allér och stora 

åkerfält. Maltesholm har medeltida ursprung medan Borrestad är ett 

resultat av en sammanslagning av byn på 1800-talet. Vid Maltes-

holm finns resterna av ett kalkstensbrott med dramatisk topografi 

och en del skogspartier på slätten. 

Utvecklingstendenser 

Odlingslandskapet intensifieras med allt större brukningsenheter. 

Känslighet 

Det öppna landskapet är känsligt för nya inslag som påverkar land-

skapsbilden. De många fornlämningarna är viktiga inslag i land-

skapsbilden och känsliga för förändringar. 

Potential 

Genom att öka antalet småbiotoper skapas bättre ekologiska sam-

band i landskapet. Fornlämningarna utgör en attraktion för turism 

och friluftsliv. 
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Tallskog norr om Vittskövle gods. 

A22 Vittskövle-Degeberga fure 

Området utgörs av ett större skogsområde mellan Vittsjö-

Degeberga-Borrestad. Tall dominerar i skogsmarken. Jorden är san-

dig och odlades extensivt fram till 1800-talet då de mest magra de-

larna planterades med skog för att binda sanden. Området gränsar till 

slättlandskap på alla sidor. 

Vittskövle gods ligger norr om området och har präglat skogsområ-

det under lång tid. Denna del ligger inom riksintresset för kulturmil-

jövård. Längs Segesholmsån finns inslag av ädellövskog med artrik 

flora och fauna och ån åtgör ett viktigt landskapsekologiskt sprid-

ningsstråk. 

Utvecklingstendenser 

Skogsmarken expanderar med tallplanteringar på sandiga odlings-

marker. Rationellt skogsbruk med kalhyggesbruk. 

Känslighet 

De kvarvarande partierna med ädellövskog har höga värden och är 

känsliga för föryngring och isolering. 

Potential 

Genom landskapsekologisk planering kan spridningsmöjligheterna 

gynnas i området. Godslandskapet har attraktiva kvaliteter som kan 

utveckla turism och landsbygdsutveckling. 
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Utsikt från Olseröd på Linderödsåsen mot Hanöbukten med Blekinge i horisonten. 

A23 Olseröd-Yngsjöslätten 

Kristianstadslättens sydöstra del ligger omgiven av Linderödsåsen i 

söder, det tallplanterade dynlandskapet i öster, våtmarksområdet vid 

Helgeå i norr och Vittskövles skogsområde i väster. Jordarterna är 

sandiga i väster med omfattande torvmarker i öster där det tidigare 

funnits stora våtmarker. Delar av de mer fuktiga partierna har vuxit 

igen med al- och askskog. 

Bebyggelsen ligger på en svag åssträckning i nord-sydlig riktning 

där också vägen mellan Olseröd och Åhus går. En stor del av områ-

det ligger under 3 meter över havet och riskerar att översvämmas vid 

högvatten. Linderödsåsen utgör en dominant fond i söder. 

Utvecklingstendenser 

De fuktigare torvmarkerna växer igen med sumpskog. Jordbruket 

intensifieras med allt större brukningsenheter. 

Känslighet 

Det öppna landskapet är känsligt för nya inslag som påverkar land-

skapsbilden. Bebyggelsen uppvisar kulturhistoriska värden som ris-

kerar att utarmas. Våtmarksområdena utgör viktiga landskapsekolo-

giska spridningsamband. 

Potential 

Ett ökat inslag av småbiotoper ökar de ekologiska sambanden. 
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Färlövsstråket med Farmer på rad på höjdryggen 

A24 Färlövstråket 

Mellan Viby och Färlöv finns ett höjdstråk som höjer sig över kring-

liggande slättland med 5-10 meter och som är mer sandigt och har 

ett stort antal stenblock i norra delen. Araslövs gods dominerar den 

södra delen och i norr finns omfattande betesmark. 

Färlövs kyrka ligger på höjdsträckningen och samhället har vuxit 

med villabebyggelse under 1900-talet liksom Vinnö i södra delen. 

Araslövs golfbana ligger idag mellan tätorterna. Området skiljer sig 

mot kringliggande slättlandskap genom sin topografi, avsaknad av 

större åkrar och förekomst av skogsbestånd, golfbana, betesmarker 

och tätorter. 

Utvecklingstendenser 

Villabebyggelsen har expanderat de senaste decennierna. Golfbanan 

har etablerats och upptar en stor del av området. 

Känslighet 

Området ligger exponerat från omgivande öppna odlingslandskap 

och är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Förtydliga farmerna genom att öppna upp kring den igenväxta går-

den och stärk kopplingen till odlingsmarkerna i väster. 
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B Våtmarkslandskapet 

Helgeå rinner över Kristianstadsslätten och utgör en viktig landskap-

typ som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Ån passerar de båda 

slättsjöarna Araslövssjön och Hammarsjön samt våtmarksområdet 

vid Yngsjö innan havet nås vid Gropahålet. Landskapet är flackt och 

sjöarna är grunda och omges av omfattande strandängar och vassbäl-

ten.  

Staden Kristianstad anlades 1614 på Allön som var omgivet av vat-

ten säsongsvis. 1774 grävde Yngsjöbönderna ett dike för att hindra 

Lilla Yngsjön att översvämma deras marker och under vårfloden 

1775 bröt Helgeå ett nytt utlopp vid Gropahålet längs diket. Hela 

sjösystemet sänktes 60-70 centimeter. I mitten av 1800-talet invalla-

des Nosabysjön som var en vik av Hammarsjön. 

De omfattande våtmarkerna ger förutsättningar för ett mycket rikt 

fågelliv. I ån finns sällsynta arter som mal och utter. De samlade 

värdena längs ån utgör kärnan i biosfärområdet Kristianstad vatten-

rike som inrättades 2005. Stora delar av området är skyddat som 

naturreservat kring Araslövssjön, vid Isternäset och Årummet, kring 

Hammarsjön, vid Pulken och Gropahålet vid utloppet i Hanöbukten. 

De kulturhistoriska värdena är höga med ålderdomlig markanvänd-

ning, rester av Härlövsborgen och Lillö borgruin samt koppling till 

renässansstaden Kristianstad. Från Helgeå framträder profilen av 

Kristianstads centrum med heliga trefaldighetskyrkan, vattentornet 

och Kvarnen och ger en viktig landskapsupplevelse. 
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Foto från Helgeå vid Isternäset, Lillö. 

 

Foto från Herkulesdammarna med Viby kyrka i bakgrunden. 

 

Foto från fågeltornet på Håslövs ängar med Hammarsjön i bakgrunden. 

 

Råbock på Rinkaby ängar öster om Hammarsjön. 
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Karta 22. Våtmarkslandskapet. 

 

 

1 Helgeå ovanför Torsebro 

2 Helgeå mellan Torsebro och E22. 

3 Helgeå mellan E22 och väg Flötövägen. 

4 Helgeå nedströms Flötövägen 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

3 

4 
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Kraftverket i Torsebro 

B1 Övre Helge å 

Helgeå rinner i norra delen av kommunen i en relativt smal dalgång 

som vidgar sig vid Gummastorpssjön. Omgivningarna består av ett 

mosaiklandskap med omväxlande skogsmark och öppna odlings-

marker. Vid Torsebro har forsarna dämts upp i ett kraftverk och ne-

danför rinner ån ut i det flacka slättlandskapet och omges av 

strandängar. Ån hyser en rik fiskfauna och kraftverket utgör en bar-

riär för vandrande arter. Torsebro krutbruk ligger intill kraftverket 

och har höga kulturhistoriska värden. Här finns också iordningställt 

en vandringsled upp till Gummastorpssjön med fågeltorn. En hel del 

båtar ligger i ån ovanför kraftverket. 

Utvecklingstendenser 

Stränderna kring Gummastorpssjön och Helgeå har tidigare varit 

mer öppna och hävdade och håller nu på att växa igen allt mer. Vat-

tenkvaliteten har påverkats negativt av brunifiering. 

Känslighet 

Vattendraget är känsligt för föroreningar och allt för intensivt fri-

luftsliv. 

Potential 

Området är attraktivt och har möjlighet att utveckla turism och fri-

luftsliv. 
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Araslövssjön från Lingenäset. 

B2 Araslövssjön 

Den grunda slättsjön Araslövssjön omges av vassbälten, betade 

strandängar och strandskogar. Runt omkring övergår området i slätt-

landskap. Stora delar av sjön och omgivande strandängar är skyd-

dade som naturreservat. Sjön är relativt svårtillgänglig och tre fågel-

torn finns uppförda på stränderna för att underlätta fågelskådandet. 

Från Araslövssjön ner till Hammarsjön flyter Helgeå över stora 

öppna betesmarker och passerar intill Kristianstads centrum vid Ti-

voliparken. Det nya naturum är en viktig profil mitt i vattenriket med 

stadens siluett på andra sidan ån. Härlövsängaleden och järnvägen 

passerar ån och utgör barriärer för friluftslivet. 

Utvecklingstendenser 

De tidigare betade och slåttrade stränderna håller på flera håll på att 

växa igen med strandskogar och videsnår. 

Känslighet 

Fågellivet är känsligt för störning och sjön för föroreningar. Den 

öppna landskapsbilden är känslig för nya inslag och den centrala 

stadens profil mot våtmarkerna är unik. 

Potential 

Områdets tätortsnära läge gör att möjligheten att utveckla friluftsliv 

och naturturism är stor. 
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Åsums ängar på Hammarsjöns västra sida. 

B3 Hammarsjön 

Hammarsjön är en stor slättsjö av internationell betydelse för sitt 

rika fågelliv. Stora delar av strandängarna betas och den grunda sjön 

kantas av stora vassbälten. Vattennivån varierar beroende på flödet i 

Helgeå samt inträngande havsvatten vid högvatten i havet. Sjöytan 

kan höjas med 1,5 meter och ibland mer under kraftiga flöden i ån. 

Sjön sänktes då Helgeån bröt nytt utlopp vid Gropahålet 1775. No-

sabyviken vallades in på 1870-talet och fler vallar håller på att bygg-

gas för att skydda staden från översvämningar. Stora delar av sjön 

och dess omgivande strandängar och strandskogar är skyddade som 

naturreservat. Vid Herkules finns ett antal dammar som nu ingår i 

naturreservatet. 

Utvecklingstendenser 

Strandängarna höll på att växa igen under slutet av 1900-talet men 

stora arealer har åter restaurerats. Fågellivet har en negativ utveckl-

ing som troligen beror på flera faktorer i sjön. 

Känslighet 

Strandängsfaunan är känslig för bristande hävd och igenväxning. 

Brunifieringen av vattnet i Hammarsjön och avlagringar vid över-

svämningar är ett hot mot områdets höga naturvärden. 

Potential 

Områdets rika fågelliv lockar många besökare och med kanalisering 

och fågeltorn skulle fler kunna besöka de södra och östra delarna a 

sjön. 
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Tranor som rastar vid Pulken under vårflyttningen. 

B4 Nedre Helgeå 

Från Hammarsjön ner till utloppet i Hanöbukten rinner ån över ett 

flackt slättlandskap och kantas på flera platser av öppna fuktiga 

strandängar och strandskogar. Vid Egeside ligger ett större våt-

marksområde med både fuktiga betesmarker och sumpskog söder 

om ån. Här samlas många tusen tranor på våren vid Pulken. En hel 

del båttrafik sker på ån mellan Kristianstad, Åhus och havet vid 

Gropahålet. Åns stränder är otillgängliga för friluftslivet då åker-

mark, våtmarker och strandskogar kantar ån. Graften är en kanal 

som grävts förbi våtmarkerna vid Yngsjö och underlättade båttrafi-

ken mellan Åhus och Kristianstad. Den gamla åfåran finns kvar upp 

till Åhus. 

Utvecklingstendenser 

Ökad igenväxning med strandskog och videbuskage längs åns strän-

der. 

Känslighet 

Fågellivet på strandängarna är känsligt för störningar. 

Potential 

Den attraktiva miljön i vattendraget lockar många besökare för fri-

luftsliv och turism. En kanaliserad utbyggnad av besöksplatser med 

hänsyn till områdets höga naturvärden kan öka möjligheten för be-

sök. 
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Helgeå strax söder om Hammarsjön. 

 

Helgeå vid Yngsjö 

        

Bron över Helgeå vid Sjögården. 

 

Gummatorpasjön 
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C Mosaiklandskapet 

I övergången mellan de skogsdominerade åsarna, sprickdalsland-

skapet och slätten finns varierade mosaiklandskap med mer kuperad 

terräng och större inslag av stenmurar, stenblock och trädridåer. Det 

största området ligger mellan Nävlingeåsen och Linderödsåsen i 

Träne och Västra Vrams socknar. I nordvästra delen av kommunen 

finns ett mosaiklandskap i övergången från slätten vid Önnestad och 

mellanbygderna upp mot Östra Göinge kommun. Även nere i söder 

vid Maglehem finns ett mosaiklandskap mellan Linderödsåsen och 

havet. Dalgången och det kuperade backlandskapet kring Degeberga 

är speciellt och skiljer sig från andra platser längs åssluttningen och 

slätten. Även Fjälkinge backe och höjdryggen vid Färlöv har indelats 

i mosaiklandskapet. 

Mosaiklandskapets större stenbundenhet har gjort att uppodlingen 

inte varit lika omfattande och en hel del spår av äldre tiders markan-

vändning finns bevarad. Inramningen med stenmurar och trädrader 

ger också en speciell karaktär åt landskapet. Siktmöjligheterna blir 

kortare och främmande inslag i landskapet syns inte på lika långt 

avstånd som på slätten. De många småbiotoperna skapar också möj-

ligheter för ett varierat växt och djurliv. De ekologiska sambanden 

blir starkare och många ekosystemtjänster kan upprätthållas. bebyg-

gelsen har ofta bibehållit en ålderdomlig karaktär med färre nya 

stora ekonomibyggnader än på slätterna. 
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Foto från västra delen av Träne socken. 

 

Prästgården i Träne. 

 

                      
Landskap norr om Träne med mast som landmärke. 

 

Landskap i västra delen av Träne socken. 
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Karta 23. Mosaiklandskapet. 

 

 

1 Norra Strö 

2 Odersberga 

3 Fjälkinge backe 

4 Träne-Rickarum 

5 Degeberga 

6 Maglehem 

 

 

 

 

1 2  

 

3 

4 

5 

6 
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Godslandskapet vid Odersberga med alléer och stora betesmarker. 

C1 Odersberga 

Helgeå utgör en gräns mellan det östra och västra mosaiklandskapet 

norr om Kristianstad. Ån är också sockengräns mellan Färlövs sock-

en och Fjälkestads socken. I söder gränsar slätten och landskapet 

höjer sig mot Sprickdalslandskapet i norr. Landskapet är varierat 

med omväxlande skog och odlingsmarker med många stenmurar. 

Bebyggelsen är ofta traditionell och välbevarad. I norra delen ligger 

Odersberga herrgård med godsmiljö i ett betespräglat landskap. 

De många småbiotoperna ger förutsättningar för en varierad flora 

och fauna. Många betesmarker har en rik insektsfauna med många 

pollinerare. Området är idag inte speciellt aktivt utnyttjat av frilufts-

livet förutom för de som bor i området. 

Utvecklingstendenser 

Landskapet växer igen allt mer och skogsbruket rationaliseras vilket 

gör att landskapskaraktären förändras.  

Känslighet 

Området är känsligt för igenväxning och kalhyggesbruk som påver-

kar landskapsbilden. De landskapsekologiska sambanden påverkas 

när det blir allt längre mellan betesmarkerna. 

Potential 

Ett attraktivt landskap för fritid och boende. 
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Övarps by i norra delen av mosaiklandskapet. 

C2 Norra Strö 

Mosaiklandskapet i nordvästra delen av kommunen fortsätter in i 

Hässleholm och Östra Göinge kommun och är en del av ett större 

område i mellanbygden. Området gränsar i söder till Önnestadsslät-

ten och i öster till Helgeå. Berggrunden består främst av gnejs och 

jordarterna av lerfria moräner med inslag av sand. Området avvatt-

nas via Helgeåns biflöden. 

Landskapet är småkuperat med omväxlande skogspartier, betesmar-

ker och odlingsmarker i dalgångarna. Bebyggelsen ligger spridd i 

odlingslandskapet och här finns många äldre byggnader. Områdets 

identitet sammanhänger med de öppna områdena i landskapsmosai-

ken och de bebodda dalgångarna längs med vattenvägarna. Kontras-

ten mellan skog och öppna marker är påtaglig. Nybyggnation är säll-

synt och byggnadsbeståndet traditionellt. Området ingår som en del 

av det gamla storgodset Råbelöv. 

Mosaiken av betesmarker, bryn, lövskog och småbiotoper skapar ett 

närverk av naturmiljöer och spridningsmöjligheter för växter och 

djur. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxning av betesmarker och intensifiering i jordbruket.  

Känslighet 

Det småskaliga landskapet är känsligt för större inslag som stora 

ekonomibyggnader, master och vindkraftverk. 

Potential 

Landskapet är attraktivt och inbjuder till friluftsliv, cykling etc. 
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Fjälkinge backe från sydväst. 

C3 Fjälkinge backe 

Fjälkinge backe är en urbergshöjd som reser sig ur omgivande slätt-

landskap. Backen är blockrik och har varit svår att odla upp. Därför 

är backens sluttningar betesmark och på toppen växer skogsmark på 

tidigare betesmark där urberget går i dagen på flera ställen. På top-

pen finns ett utsiktstorn och från kanten av skogsområdet erbjuder 

backen en storslagen utsikt över kringliggande slättlandskap. 

Backen och dess skogsparti är ett iögonfallande inslag i landskaps-

bilden på hela slätten och även långt upp i norr från sprickdalsland-

skapets utsiktsplatser. De omfattande betesmarkerna har samband 

med betesmarker längre norrut längs den svaga ås som sträcker sig 

norrut i slättlandskapet. 

Utvecklingstendenser 

Området är skyddat som naturreservat för att bevara de höga natur- 

och landskapsvärdena. Buskförekomsten i betesmarkerna ökar dock 

kontinuerligt. 

Känslighet 

Landskapet är känsligt för nya byggnader och vindkraftverk. Natur-

värdena skadas av minskat betestryck och igenväxning. 

Potential 

Attraktivt område för friluftsliv och naturturism. 
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Odlingslandskap i östra delen av Träne socken. 

C4 Träne-Tollarp 

Mellan Nävlingeåsen i nordväst, Linderödsåsen i sydväst och slätten 

i öster ligger ett större mosaiklandskap i Träne och Västra Vrams 

socknar. Området skiljer sig från slätten i öster genom att vara mer 

kuperat, stenbundet och varierat med skogspartier, stenmurar och 

betesmarker.  

Bebyggelsen är mer präglad av skogslandskapet med många välbe-

varade byggnader. Träne och Västra Vrams kyrkbyar har varit centra 

i området och de senaste 100 åren har Tollarp vuxit ut till en omfat-

tande tätort med över 3000 invånare. I norra delen ligger Ovesholms 

gods med anslutande storskaliga odlingslandskap, alléer, slottet och 

ekonomibyggnader. 

Det varierade landskapet har få särskilt utpekade värdekärnor för 

naturvården men mosaiken innebär ett utvecklat landskapsekologiskt 

samband och ekosystemtjänster som pollinering och skadedjursbe-

kämpning. 

Utvecklingstendenser 

Landskapet blir mer avgränsat när trädridåer växer upp längs 

ägogränser samtidigt som andra område öppnas upp då odlingsen-

heterna blir allt större. Skillnaderna förstärks därmed mellan de cen-

trala odlingsbygderna på de bättre jordarna och mer perifera od-

lingsmarker. 

Känslighet 

Det småskaliga landskapet ger ett ålderdomligt intryck och är käns-

ligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Landskapet är mycket attraktivt med stor variation och upplevelse-

kvaliteter. Turism och boende kan utvecklas. 
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Utsikt över Degeberga samhälle från söder. 

C5 Degeberga 

I en dalgång vid foten av Linderödsåsen har det skapats ett kuperat 

backlandskap som skiljer sig från andra delar av mötet mellan slätt 

och ås. Området har inslag av kalk i marken och uppvisar en stor 

variation i markförhållanden med ett rikt växt och djurliv. Den varie-

rade topografin skapar dramatik och flera storslagna utsiktsplatser. 

Tätorten Degeberga har vuxit fram kring kyrkbyn och expanderat 

under senare 1900-tal med villabebyggelse. Idag ligger bebyggelsen 

främst samlad kring vägen genom byn och avtagsvägen upp mot 

Forsakar. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxning av landskapet med skog och buskage. 

Känslighet 

Området har en mycket tilltalande landskapsbild som är känslig för 

nya inslag. Den nya bebyggelsen uppe på de höga backarna i väster 

stör landskapsbilden med sina vita iögonfallande fasader. 

Potential 

Området är mycket attraktivt för rekreation och friluftsliv och kan 

utvecklas för ökat friluftsliv samt turism. Degeberga är porten norri-

från mot Österlen och Linderödsåsens backlandskap. 
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Blåherremöllan. 

C6 Maglehem 

Längst ner i sydöst i kommunen finns ett mosaiklandskap som forts-

ätter söderut i Simrishamns kommun. Området omges av Lin-

derödsåsen i väster och de tallklädda kustdynerna i öster. Julebodaån 

utgör gräns i söder och är kantad av sumpskog. Markförhållandena 

är sandiga och här finns flera tallplanteringar i det halvöppna od-

lingslandskapet. Linderödsåsens profil i väster är en viktig karaktär i 

området. Delar av tallskogen är militärt övningsområde och ingår i 

Ravlundafältet. 

Utvecklingstendenser 

Åkermark har omförts till betesmark och planterats med skog. 

Känslighet 

Det varierade landskapet är känsligt för nya inslag som påverkar 

landskapsbilden. 

Potential 

Området är mycket attraktivt för turism och sommarboende och kan 

utvecklas med fler stugor och bostäder om dessa placeras på ett för-

siktigt och anpassat sätt i landskapet. 
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Utsikt från Degeberga backar mot samhället. 

 

Allén upp till Oderberga herrgård. 

Ovesholms slott. 

 

Äldre byggnad vid Ovesholms slott. 
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D Linderödsåsen & Nävlingeåsen 

Linderödsåsen och Nävlingeåsen avgränsar Kristianstads kommun åt 

väst och sydväst. Landskapet är skogsdominerat med inslag av mo-

saikartade odlingsbygder. Bebyggelsen är gles och spridd i land-

skapet. Husen är ofta uppförda i traditionell stil med stomme av trä. 

Linderödsåsen har en stor andel naturbetesmarker även om det är 

färre i den mellersta delen där godsen har satsat på skogsbruk. På 

sluttningen mot Kristianstadslätten finns omfattande bokskogar med 

höga naturvärden. På åssluttningen finns många spår av forntida 

odlingar i form av odlingsrösen. 

Skåneleden passerar över åsen men trots att det finns gott om alle-

mansrättslig mark är det få angöringsplatser och parkeringar. Södra 

delen av Linderödsåsen utgörs av ett större tyst område. Många går-

dar drivs som deltids- eller hobbyverksamhet och området är en av-

flyttningsbygd med många invånare som pendlar till annan ort. Ett 

ålderdomligt landskap har bevarats och har stor potential för natur-

turism. Området har dålig kollektivtrafik och boende hänvisas till 

biltrafik. Vindkraftverk börjat etableras i skogslandskapet med visu-

ell påverkan på upplevelsen från slätten. 

Geologiskt är Linderödsåsen och Nävlingeåsen delar av samma ur-

bergshorst och det som skiljer dem åt är en förkastning. De både 

åsarna har markanta nordöstsluttningar med kalkpåverkad morän 

som ger speciella växtbetingelser. Uppe på åsarna är landskapet rela-

tivt flackt och här finns också en hel del våtmarker som avvattnar via 

bäckar som skurit raviner i åssluttningen. 
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Förhistoriskt var stora delar av åssluttningarna uppodlade vilket vi-

sar sig i ett stort antal odlingsrösen och fossil åkermark. Sedan me-

deltiden var området dock extensivt brukat med stora utmarker kring 

mindre byar och ensamgårdar. Tidigare var landskapet mer öppet 

men fortfarande finns ett ålderdomligt utseende med många naturbe-

tesmarker, trädridåer och ädellövskogar. På godsmark är skogen mer 

storskalig med granplanteringar. 

Flera vattendrag avvattnar åsen mot slätten och rinner i raviner på 

sluttningen. Bokskogen är dominerande på äldre skogsmark med 

granplanteringar på främst äldre betesmark. 

Gammal markväg i Fjällmossens naturreservat på Linderödsåsen. 

 

 

Utegångsgrisar i Lillehem. 

 

Äldre bebyggelse i Hörröd. 
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Karta 24. Åslandskapet. 

 

 

1 Nävlingeåsen 

2 Västra Linderödsåsen 

3 Östra Linderödsåsen 

4 Linderödsåssluttningen 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Nävlingeåsen från skansen på Klackabacken. 

D1 Nävlingeåsen 

Nävlingeåsen är en urbergshorst med relativt brant nordsida mot 

Slätten vid Önnestad. Uppe på horsten är landskapet kuperat och 

domineras av skogsmark med inslag av mindre odlingsbygder och 

betesmarker. Bebyggelsen är gles och ligger som spridda byar och 

ensamgårdar. Många byggnader är traditionella med inslag av skif-

tesverk. 

Stora områden av skogsmarken har planterats med gran och den ur-

sprungliga bokskogen har minskat. I norra delen av åsen ligger 

Bockeboda strövområde med motionsanläggning och strövstigar. 

Två stenbrott har skapat stora hål i norrsluttningen. Fram till mitten 

av 1900-talet var området betydligt mer öppet med åkermark och 

betesmarker på stora arealer som idag är skog. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxning och granplantering. 

Känslighet 

Äldre bebyggelse är kulturhistoriskt intressant och känslig för för-

ändringar. Ytterligare igenplantering av kvarvarande odlingsmarker 

påverkar landskapsbilden påtagligt. 

Potential 

Området är attraktivt för friluftslivet och erbjuder andra upplevelser 

än vad slätten kring Kristianstad kan ge. Flera viktiga utsiktsplatser 

med vida utblickar över slätten. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Boarps hed på Linderödsåsen. 

D2 Västra Linderödsåsen 

Linderödsåsen domineras av skogsmark med inslag av mindre od-

lings- och betesmarker. Två medeltida kyrkbyar finns i området, 

Linderöd och Äsphult och kring dessa finns de största odlingsmar-

kerna. I övrigt dominerar ensamgårdar och stora arealer saknar be-

byggelse. 

Fram till 1800-talet var stora delar av åsen betade och skogen har 

sedan dess slutit sig allt mer och expanderat kraftigt. Restera av det 

gamla beteslandskapet finns bland annat vid naturreservatet Boarps 

hed. Liarumsdalen skär in i åsen i väst-östlig riktning norr om Lin-

deröd och ger vida utblickar i det varierade landskapet. 

Utvecklingstendenser 

Allt mer rationellt skogsbruk med granskog. Igenväxning och 

skogsplantering av odlingsmarker. 

Känslighet 

Kvarvarande betesmarker är känsliga för upphörande hävd och igen-

växning. 

Potential 

Området är attraktivt för friluftslivet och erbjuder andra upplevelser 

än vad slätten kring Kristianstad kan ge. 
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Vy från Bökestorp sydöst om Huaröd.  

D3 Åsplatån 

Den östra delen av Linderödsåsen i Kristianstads kommun sträcker 

sig nästan från havet in till Klintabäcken strax sydväst om Tollarp. 

Landskapet påminner om den västra delen med ett kuperat skogs-

landskap med insprängda odlings- och betesmarker. Två medeltida 

kyrbyar finns på åsen, Huaröd och Hörröd med kringliggande od-

lingsmarker. Längst i öster är åsen mer öppen med större åkerfält 

och vidsträckt utsikt över havet och slätten i norr. Det södra hörnet 

har också inslag av ett sandigt backslandskap med många torra be-

tesmarker som fortsätter in i Simrishamns och Tomelilla kommuner 

Denna del har en mycket rik flora och fauna. 

I skogarna kring Maltesholm har ett 10-tal vindkraftverk uppförts. 

Dessa syns inte på håll i skogslandskapet men är ett tydligt blickfång 

från slätten i norr. Slottet med omgivande park och ekonomibyggna-

der är riksintresse för kulturmiljövården. Inslaget av barrskog är 

större på godsens marker. 

Utvecklingstendenser 

Igenväxning och granplantering samt etablering av vindkraftverk. 

Känslighet 

Igenväxning och vindkraftverk. 

Potential 

Utvecklad naturturism. 
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Linderödsåsens skogsklädda sluttning från Degeberga backar. 

D4 Åssluttningen 

Linderödsåsens urbergshorst reser sig nästan 100 meter från Kristi-

anstadslätten och har en markant nordsluttning. Kalkrik jordmån har 

skapat gynnsamma markförhållanden i sluttningszonen med rik bok- 

och ädellövskog. Maltesholms gods dominerar den mellersta delen 

av sluttningszonen och har också främjat äldre bokskog på sluttning-

en. Hela sluttningszonen utgör ett viktigt stråk med äldre bokskog 

och sambanden mellan de olika kärnområdena är viktiga för att 

många arter skall kunna leva kvar. 

I området finns ett stort antal röjningsrösen från bronsålder och järn-

ålder. Mellan rösena finns platta odlingsytor där enklare jordbruk har 

bedrivits.  

I området finns åtta naturreservat för att bevara de viktigaste kärn-

områdena för naturvården. 

Utvecklingstendenser 

Skogsbruket har intensifierats med allt högre mekanisering. Gran-

skog har ersatt bokskog fram till 1980-talet då bokskogslagen satte 

stopp för omvandling av bokskog till barrskog. 

Känslighet 

Området är känsligt för intensivt skogsbruk med kalavverkningar 

som kan orsaka erosion i sluttningarna. 

Potential 

Att knyta samman de befintliga kärnområdena och restaurera äldre 

bokskog mellan dessa. 

 

 

 

 

 

Översta raden till höger: Ekedals naturreservat, Åbjärs naturreservat 

Undre raden till höger: Maltesholms naturreservat, Forsakars naturreservat. 
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E Sprickdalslandskapet 

Skånes sprick- och sjölandskap karaktäriseras av skog, berg och vatten 

med inslag av odlingsbygder. Här finns en varierad topografi med sjöar 

och åsar som förstärks av de öppna landskapen i dalgångarna. Sjösystemet 

ligger i sprickdalar i nord-sydlig riktning med mellanliggande bergsryggar 

i Västanåberget, Vångaberget, Ivön och Balsberget. Immeln och Raslången 

är näringsfattiga medan Råbelövssjön och Oppmannasjön på gränsen till 

slätten är näringsrika.  I Vånga och Furustad finns äldre fruktodlingar med 

stora visuella kvaliteter i branterna mot Ivösjön. Stora delar av området är 

utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.  

Den södra delen av området är rikt på fornlämningar och var tidigt en 

centralbygd. Mellan Ivösjön och Oppmannasjön ligger Bäckaskogsslott 

med omgivande godslandskap. På Ivön finns lämningar efter Biskopskälla-

ren. Området består av tre socknar, Vånga, Ivö och Oppmanna samt delar 

av Kiaby, Österslöv och Fjälkestad. Typiskt för området är de många 

stenmurarna som inramar landskapet, speciellt på Oppmannasjöns nord-

östra sida. 

Området är relativt glesbefolkat och befolkningen är koncentrerat till tätor-

terna Arkelstorp och Vånga. Bebyggelsen ligger främst vid odlingsmarker 

intill sjöar, ådalar och dalgångar i skogslandskapet. Många av gårdarna har 

bevarat en äldre traditionell karaktär med stor mangårdsbyggnad och två 

tvärställda ekonomilängor. Odlingslandskapet är småskaligt med många 

stengärden och naturbetesmarker. Markanvändningen domineras av skogs-

bruk som består av både barrskog och lövskog. Här finns omfattande bok-

skogar, framför allt på sluttningarna av höjdsträckningarna. 
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Kring Vånga finns en hel del fruktodlingar och  framför allt på Vångaber-

get bedrivs omfattande stentäkt i flera dagbrott. Jordbruket är småskaligt 

med en stor andel ekologisk odling. Här finns en hel del vallodling, mjölk- 

och köttproduktion. Medelåldern är hög med avfolkning och en hel del 

utpendling till centralorten. Arkelstorp är den viktigaste centralorten i om-

rådet. 

Området har stor betydelse för rekreation och naturturism genom de många 

sjöarna, vildmarkskänslan, tystnaden och stor tillgång till skogar för strö-

vande och bärplockning. Den varierade topografin och sjöarna bidrar också 

till attraktionskraften för naturturism. 

Utsikt från Vångaberget mot skogslandskapet i norr. 

         
Utsikt från Ivöklack mot Bäckaskog, Oppmannasjön och Fjälkinge backe. 

       
Äldre gårdsmiljö vid Örsnäs hembygdsgård. 
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Karta 20. Sprickdalslandskapet. 

 

 

1 Immeln och Raslången 

2 Mellanbygden kring Arkelstorp 

3 Vångadalen 

4 Västanåberget 

5 Vångaberget 

6 Ivösjön-Ivön 

7 Oppmanna 

8 Oppmannasjön 

9 Bäckaskog 

10 Balsberget 

11 Råbelövssjön 

12 Kjugekull 

13 Ekestad 
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Immeln från Mjönäs badplats. 

E1 Immeln-Raslången 

Längst i norr finns ett skogslandskap som gränsar till sjöarna Im-

meln i väster och Raslången i öster. Barrskog dominerar men här 

finns ett stort inslag av bokskog. Odlingsbygder ligger insprängda i 

skogslandskapet som små öar. Flera av gårdarna är traditionella pa-

nelklädda timmerbyggnader med tillhörande ekonomibyggnader. 

Fritidsbebyggelse ligger koncentrerad till Mjönäs och kusten söderut 

längs Immeln. Raslången saknar nästan helt bebyggelse längs strän-

derna och har en vildmarkskaraktär. Landskapet är småkuperat med 

sten- och blockrik terräng och berg i dagen. Naturvärden är främst 

knutna till öar och strandskogar längs sjöarna och de välbevarade 

små odlingsmarkerna.  

Utvecklingstendenser 

Det pågår en igenväxning av de kvarvarande odlings- och betesmar-

kerna. Rationellt skogsbruk minskar variationen i landskapet. Fortfa-

rande finns en del bestånd som inte har brukats rationellt och som 

uppvisar spår av tidigare skogsbete med stor variation av trädslag 

och täthet. Turism och friluftsliv ökar främst i Immeln och Ras-

lången med kanotleden. Fritidshusbebyggelsen expanderar och flera 

hus blir permanentboende. Äldre hus omvandlas eller ersätts med 

nya hus. 

Känslighet 

Detta är ett av få tysta områden i kommunen med vildmarkskänsla 

vid sjöarna som saknar strandnära bebyggelse i stora delar. Området 

är känsligt för buller och störning i fågelskyddsområdena. De kvar-

varande betes- och odlingsmarkerna känsliga för igenväxning. Äldre 

byggnadstraditioner riskerar att utarmas. Friluftslivet medför slitage 

på rastplatser och leder. 

Potential 

Området har möjlighet att utveckla naturturism och rekreation och 

samtidigt bevara de höga naturvärdena genom kanalisering och utö-

kad service. Fruktodling är positiv för områdets attraktivitet och kan 

utvecklas. Stenindustrins historia kan lyftas fram och göras mer till-

gänglig. 
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Utsikt från Vångaberget över mosaiklandskapet. Inslaget av odlingsmarker är 

större än vad som syns på bilden. 

E2 Mellanbygden  

Söder om skogslandskapet i norr går ett stråk med mosaikartat land-

skap där inslaget av odlingsmarker är större. Skogsmarken domine-

rar på höjderna med odlingsmarker i svackorna. Området avgränsas 

av Balsberget, Oppmannasjön och Oppmanna odlingsbygder, Arkel-

storp, Vångaberget, Vångaslätten och Västanåberget i söder och 

Skogslandet i norr. 

Området är relativt sent koloniserat och består främst av ensamgår-

dar och mindre byar. Odlingsmarkerna är små och varierade med en 

del naturbetesmarker. Många av gårdarna har en ålderdomlig karak-

tär med timmer- och bålverk i stommen. Ekonomibyggnader är ofta 

små och inte anpassade till moderna maskiner. Fruktodlingar före-

kommer främst nära Arkelstorp och Vånga. Friluftslivet är inte spe-

ciellt utvecklat i området. Ett vindkraftverk har uppförts på höjden 

nordöst om Arkelstorp. 

Utvecklingstendenser 

Odlingsmarker växer igen och planteras med skog då lönsamheten 

för småbruk är dålig. Området är avfolkningsbygd och flera fastig-

heter står oanvända och förfaller.  

Känslighet 

Områdets kulturhistoriska värden riskerar att utarmas då odlings-

mark läggs ner och hagmarker växer igen. 

Potential 

Natur- och kulturturism kan utvecklas i det attraktiva mosaikland-

skapet. Service finns i Arkelstorp och Vånga vilket gör området at-

traktivt för människor som föredrar att bo på landet. 
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Utsikt från Vångabacken mot Vångaslätten med kyrkan mitt i byn. 

E3 Vånga 

Vångaslätten ligger i en dalgång norr om Ivösjön med Vångaberget 

på västra sidan och Västanåberget på östra sidan. I norr gränsar en 

mellanbygd med både skog och odlingsmarker. I området finns en 

hel del fruktodlingar. Den forna sjöbotten har produktiva odlings-

marker. Bebyggelsen ligger samlad i kyrkbyn och i kanten av slät-

ten. Den medeltida kyrkan är från 1200-talet. Trots det avskilda läget 

fanns en hel del industrier under 1800-talet och början av 1900-talet 

med ångbrännerier, tegelbruk och kvarnar. Idag är jordbruk och tur-

ism de viktigaste näringarna. Skidbacken i Vånga är en av få i Skåne 

och lockar många skidåkare vintertid. 

Utvecklingstendenser 

Det tidigare nästan helt öppna landskapet har fått mer vegetation 

längs vattendrag, gårdar och i betesmarker. En begränsad utbyggnad 

av tätorten Vånga har skett de senaste decennierna. 

Känslighet 

Området är visuellt tilltalande och saknar iögonfallande inslag föru-

tom kyrkan. Nya tillskott blir därför påtagliga och landskapet är 

känsligt för nya inslag. 

Potential 

Området har en tilltalande landskapsbild, närhet till natur och fri-

luftsliv och ligger inom pendlingsavstånd till Kristianstad. Turismen 

har potential att utvecklas ytterligare. 
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Utsikt från Ivöklack mot Västanåberget i bakgrunden. 

E4 Västanåberget 

Västanåberget är nästan helt skogsklätt med både barr- och bokskog. 

Berget höjer sig från Vångaslätten i väster och fortsätter in i 

Bromölla kommun i öster. Bergets profil är mycket tydlig från od-

lingsmarkerna vid Vånga och Ivösjön och bryts idag inte av några 

moderna inslag. Främst sluttningarna mot slätten har tidigare varit 

mer öppna och betade och skogarna sluter sig allt mer. Det finns få 

byggnader i området. 

Utvecklingstendenser 

Skogsbruket intensifieras med mer enhetliga bestånd och större in-

slag av gran. 

Känslighet 

Området är visuellt påtagligt från Vångaslätten och känslig för nya 

inslag som t ex vindkraftverk. 

Potential 

Området är inbjudande för rekreation och friluftsliv. 
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Vångaberges landskapsbild påverkas av de många stora stenbrotten. 

E5 Vångaberget och Oppmannaberget 

Det skogsklädda Vångaberget reser sig brant från Ivösjöns strand 

och syns vida omkring i de omgivande öppna landskapen. Västra 

sluttningen består av Oppmannaberget och är mer flack mot Opp-

mannaslätten. Stentäkterna har lämnat flera stora dagbrott i berget 

och medför en hel del trafik och buller. Verksamheten expanderar 

och tar nya områden i besiktning. Rester från brytningen deponeras i 

anslutning till brotten och blir påtagliga inslag i skogslandskapet.  

På nordöstra sluttningen finns en av Skånes få skidanläggningar med 

lift. Området är populärt vintertid. På sluttningarna finns också äldre 

bokskogar med rik flora och fauna. 

Utvecklingstendenser 

Skogsbruket blir allt mer rationellt med likartade bestånd och kal-

hyggen. Stenbrytningen expanderar och tar nya områden i anspråk. 

Känslighet 

Berget är visuellt mycket påtagligt från Ivösjön och Oppmannas 

odlingsmarker och därmed känsligt för nya iögonfallande inslag i 

landskapet. 

Potential 

Framför allt sluttningen i öster mot Ivösjön har potential att utveck-

las när det gäller rekreation och friluftsliv. 
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Utsikt från Vångaberget över Ivösjön mot Ivön. 

E6 Ivösjön & Ivön 

Ivösjön är en av de större sjöarna i Skåne men uppfattas inte så stor 

då Ivön ligger i dess mitt. Ön är flack med odlingsbygder i söder och 

reser sig mot den skogsklädda höjden i norr. Högsta punkten är 

133,5 meter över havet. Både sjön och den höga Ivön syns från 

kringliggande kuperade landskap och ger en mycket attraktiv land-

skapsbild. 

Fornlämningarna är relativt sparsamma och främst från järnåldern. 

Den medeltida kyrkan uppfördes på 1200-talet och samtida med 

biskopsborgen vars källarplan återstår på öns sydöstra del. Många av 

gårdarna har ålderdomlig karaktär och landskapet är varierat med 

flera fina naturbetsmarker. Marken är sten- och blockrik och långa 

stenmurar har uppförts i ägogränser. På norra udden ligger iföver-

kens gamla kalk- och kaolinbrott vars förekomst upptäcktes 1886 

och utnyttjades fram till 1960-talet. Idag är området naturreservat 

tillsammans med Ivöklackens gamla bokskogar.  

Turismen är en viktig inkomstkälla på ön och här finns campingplats 

och en hel del sommarstugor. Ön förbinds med fastlandet med en 

bilfärja. 

Utvecklingstendenser 

Turismen ökar på ön och de höga kulturhistoriska värdena och na-

turvärdena lockar besökare. 

Känslighet 

Ön reser sig högt ur Ivösjön, syns vida omkring och är känslig för 

nya inslag som master och vindkraftverk. Naturbetesmarkerna på 

södra delen av ön är känsliga för igenväxning.  

Potential 

Inrättandet av naturreservatet i norr med nya stigar och information 

har möjlighet att öka antalet besökare i området. Turismen har möj-

lighet att utvecklas ytterligare om servicen byggs ut. 
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Utsikt mot Oppmannasjön 

E7 Barum-Oppmanna 

De öppna odlingsbygderna mellan Oppmannasjön och Vångaberget 

karaktäriseras av ett stort antal stenmurar som ramar in åkermarker 

och betesmarker. Trädridåer har vuxit upp längs stenmurar och 

skogsdungar kring gårdar. Landskapet är kuperat och erbjuder fina 

utblickar mot Oppmannasjön i väster och söder. Oppmanna medel-

tida kyrka ligger vackert i byn som är centralbygd i området. Arkel-

storp ligger i norra hörnet av området och utgör centrum för service 

och handel. De många betesmarkerna har en rik flora och fauna och 

utgör ett nätverk av ekologiska samband för den biologiska mång-

falden.  

Utvecklingstendenser 

Antalet betesdjur minskar och möjligheten att fortsätta hävde de 

många betesmarkerna blir allt svårare. 

Känslighet 

Landskapet är småbrutet och ålderdomligt vilket gör det känsligt för 

nya inslag i form av byggnader, master och vindkraftverk. 

Potential 

Området är mycket tilltalande och har potential för utvecklad natur- 

och kulturturism. 
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Utsikt från Kjugekull över Oppmannasjön med Balsberget i bakgrunden. 

E8 Oppmannasjön 

Oppmannasjön ligger i övergången mellan slätten och sprickdals-

landskapet i norr. Sjön är näringsrik, relativt grund och omges av en 

bård av lövskog längs större delen av stranden. I de södra delarna 

finns en hel del vassbälten i mer skyddade vikar. Vid västra stranden 

ligger Karsholms slott och godslandskapet gränsar på slätten i väster. 

Stränderna är relativt otillgängliga men i söder vid Kiaby finns en 

kommunal badplats och en större båtplats. 

Utvecklingstendenser 

Näringsbelastningen från jordbruket har varit omfattande de senaste 

decennierna och påverkat sjöns näringsstatus. 

Känslighet 

Störande vattenaktiviteter som motorbåtar, vattenskotrar m.m. bör 

inte förekomma. Sjön är känslig för föroreningar. 

Potential 

Sjön har möjlighet att utvecklas med båtliv som inte är så störande. 
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Bäckaskogs slott. 

E9 Bäckaskog 

Landtungan mellan Oppmannasjön och Ivösjön domineras av Bäck-

askogs slott med omgivande godslandskap. I söder gränsar Kristian-

stadsslätten och i norr ett varierat åker- och betesmarkslandskap. 

Bäckaskog var ursprungligen ett kloster för premonstratensermunkar 

som efter reformationen blev privat gods för att 1680 bli överstebo-

ställe. Under 1800-talet arrenderades Bäckaskog av de båda kungar-

na Oskar I och Karl XV och ägs idag av statens fastighetsverk. 

Kring slottet finns stora betesmarker med rik flora och fauna. När-

heten till de båda sjöarna gör området mycket attraktivt för friluftsliv 

och turism. 

Utvecklingstendenser 

Jordbruket blir allt mer storskaligt och rationellt skött. Stränderna 

växer igen med träd och buskar. 

Känslighet 

Området är ålderdomligt och känsligt för nya inslag i landskapsbil-

den. Godsmiljön är välbehållen och visar på olika tidsepoker. För-

ändringar av miljön bör ske mycket försiktigt. 

Potential 

Närheten till sjöarna, de omfattande betesmarkerna och slottsmiljön 

med parken gör att området är mycket attraktivt för turism och fri-

luftsliv. 
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Utsikt från Balksberget mot Rågelövssjön med Fjälkinge backe i horisonten. 

E10 Balsberget m.m. 

Urbergsryggen Balsberget reser sig norr om Råbelövssjön och täcks 

till stor del av bokskog i söder och barrskog i norr. På urberget finns 

fickor med kalksten och i Balsbergsgrottan har man brutit kalk i de 

naturliga grottbildningarna. Skogsmarken norr om Balsberget är mer 

dominerat av granskog och reser sig inte lika markant. Här finns 

flera vindkraftverk som syns vida i det kuperade landskapet. 

Balsberget är naturreservat och har utbyggd service för friluftsliv. 

Från bergets topp erbjuds en vid utsikt över Råbelövssjön och slätten 

söderut. 

Utvecklingstendenser 

Barrskogsplantering har ökat i området och vindkraft etablerats. 

Känslighet 

Den södra delen av området är känsligt för vindkraftsetablering. 

Potential 

Området är attraktivt för friluftsliv och rekreation. Det finns möjlig-

het att stärka de landskapsekologiska sambanden genom att knyta 

samman bokskogsbestånden.  
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Badplatsen i Österslöv vid Råbelövssjön. 

E11 Råbelövssjön 

Råbelövssjön omges av slätten i söder och det skogsklädda Balsber-

get i norr. Längs stränderna växer ett bälte med strandskog och i 

söder en del vassbälten. Intill sjön ligger två tätorter, Balsby i söder 

och Österslöv i norr längs den östra stranden. Båda orterna har bad-

platser och det finns även en badplats i norr vid Ekestad. Sjön är 

näringsrik och tar emot en hel del näringsämnen från jordbruket på 

slätten i söder och öster. 

Utvecklingstendenser 

Belastningen från tätorter och jordbruk är fortfarande hög trots åt-

gärder i form av rening och skyddszoner. Motorbåttrafiken ökar och 

medför störning för friluftsliv och boende. 

Känslighet 

Sjön är känslig för föroreningar och näringsbelastning. Motorbuller 

utgör ett problem för friluftsliv och boende.  

Potential 

Sjön är attraktiv för friluftsliv med möjligheter för bad, båtturer och 

fiske. 
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Utsikt från Kjugekull med Oppmannasjön i bakgrunden. 

E12 Kjugekull 

Kjugekull är en urbergsrygg som höjer sig från Kristianstadslätten 

och gränsar till Ivösjön i öster. Området består av en mosaik av 

landskapstyper med ett stort inslag av betesmarker. Markerna är 

blockrika och har blivit ett mycket populärt utflyktsmål för ”bould-

ring” (klättring på stora stenblock). 

Från högsta punkten, där det ligger en bronsåldershög, erbjuds en 

vid utsikt över omgivande landskap. I norra kanten finns två gravfält 

från järnåldern med domarringar, högar och skeppsättningar. Områ-

det har historiskt varit utmark till Kjuge by som ligger på slätten 

väster om området. 

Ett utemuseum har anlagts på bergets sluttning med information om 

geologi, natur och kulturhistoria. Här finns sommarkafé, scen och en 

samling äldre byggnader vilket bidrar till områdets popularitet som 

utflyktsmål. Bouldering har blivit mycket populärt och lockar många 

besökare från norra Europa. 

Utvecklingstendenser 

Betesmarkerna växer igen med buskar och träd vilket påverkar flo-

ran negativt och begränsar utsikten. 

Känslighet 

Hela området är känsligt för nya inslag som byggnader, master och 

vindkraftverk. Fortsatt beteshävd är en förutsättning för att bevara de 

höga naturvärdena 

Potential 

Området är attraktivt som utflyktsmål och kan utvecklas ytterligare. 
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Utsikt från Fjälkinge backe mot mosaiklandskapet vid foten av Balsberget intill 

Råbelövssjön. 

E13 Ekestad 

Mellan Fjälkingeslätten och Sprickdalslandskapet finns en över-

gångszon med mosaiklandskap kring Ekestad. Norr om Österslöv 

märks en förändring i landskapet med mer kuperad terräng och 

större inslag av stenblock som lagts upp i stenmurar. Området grän-

sar till Råbelövssjön i sydväst, Fjälkingeslätten i söder och Sprick-

dalslandskapet i norr. Nordgränsen är ganska distinkt mellan skogs-

mark och öppna odlings- och betesmarker. Bebyggelsen är tradition-

ell med spridda gårdar och hus. Det varierade landskapet med många 

småbiotoper gör att de ekologiska sambanden är välutvecklade. 

Kring Råbelövssjön finns en cykelslinga som är populär. Fruktod-

lingarna är ett viktigt inslag i området. 

Utvecklingstendenser 

Landskapet växer igen med buskar och trädridåer. 

Känslighet 

Området är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. 

Potential 

Det varierade landskapet och närheten till Råbelövssjön gör området 

attraktivt för boende och turism. 
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Utsikt från Vångadalen mot Vångaberget med kyrkan mitt i byn. 

 

Bergsklyfta på Vångabergets nordöstra kant. 

 

Utsikt från Oppmannaberget mot Oppmanna kyrkby. 

 

Gård vid Mölleröd på Oppmannasjöns norra strand. 
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F Sandkusten 

Kristianstads kommun gränsar till Hanöbukten och kuststräckan har 

helt olika karaktär söder och norr om Åhus. I söder finns en sand-

strand med innanför liggande sanddyner som till stor del är täckta av 

tallskog. I norr finns en uppbruten kust med många vikar, uddar och 

många öar i en skärgård. En hel del fritidsbebyggelse har byggts i 

den norra delen av sandkusten nära Åhus och Yngsjö. De sandiga 

markerna har unika naturförhållanden med många sällsynta och ho-

tade arter. Helgeå mynnar huvudsakligen vid kusten i Gropahålet 

och har även ett äldre utlopp i Åhus. 

Den södra kusten har ett stort antal ålabodar som är unika för denna 

del av Skåne. Stolpar för att torka fiskenät och ålryssjor är typiska 

inslag längs stranden. Hamnen i Åhus med sina höga byggnader är 

ett viktigt landmärke längs kusten. I de många fritidshusområdena 

sker en succesiv omvandling till permanent boende med större hus 

och omvandling av naturtomter till trädgård. 

Området har stora kvaliteter för friluftsliv och rekreation och lockar 

många turister. De unika naturvärdena ställer höga krav på planering 

och förvaltning. Höjd havsnivå kommer att påverka kusten negativt 

med erosion. Ridning och cykling kan medföra slitage av de käns-

liga sanddynerna. Delar av kusten har begränsad tillgång till service. 
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Foto kusten vid Yngsjö. 

 

Äldre tallar i Gropahålets naturreservat. 

 

Foto kustvärn från andra världskriget. 

 

Helgeån utlopp i Hanöbukten vid Gropahålet. 
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Karta 21. Sandkusten. 

 

 

 

1 Södra sandkusten 

2 Mellersta sandkusten 

3 Norra sandkusten 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



99 

 

Friseboda naturreservat. 

F1 Furubodakusten 

Mellan kommungränsen i söder och Helgeån utlopp i Hanöbukten 

sträcker sig en lång sandstrand med omfattande sanddyner innanför 

stranden. Större delen av sanddynerna är klädda med tallskog som 

huvudsakligen har planterats för att hindra sanddrift. Öppna partier 

med blottlagd sand och sandig gräsmark har en mycket unik och 

artrik flora och fauna. Stranden är utsatt för vågor, vind och erosion 

som gör livsmiljön speciell och få arter klarar denna miljö. Dynerna 

närmast stranden är klädda med strandråg och innanför dessa finns 

fler örter, gräs och halvgräs i fältskiktet. Tallskogen skapar lä och i 

gläntor uppstår ett mycket varmt mikroklimat. 

Kusten är mycket populär sommartid för bad och friluftsliv. Som-

marstugebebyggelse finns främst i söder och i norr med ett stort 

opåverkat område i de centrala delarna. Större delen är skyddad som 

naturreservat. 

Ålabodarna är ett viktigt och unikt kulturhistoriskt minnesmärke. 

Utvecklingstendenser 

Sanddyner håller på att restaureras för att återfå sandlevande organ-

ismer. I övrigt sluter sig tallskogen allt mer. 

Känslighet 

Området är känsligt för nya inslag som master, vindkraftverk, och 

bebyggelse. Dynerna närmast havet kan vara känsliga för slitage 

men i övrigt är det igenväxning som är det största hotet mot kustens 

höga naturvärden.  

Potential 

Det rörliga friluftslivet kan utvecklas med fler strövstigar. Parke-

ringsplatser finns redan. Säsongen för rekreation kan förlängas. 
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Kusten norr om Gropahålet. 

F2 Äspet - Gropahålet 

Kusten mellan Äspet och Gropahålet ser i stort ut på samma sätt som 

södra kuststräckan. En lång sandstrand fortsätter hela vägen upp till 

Åhus och kantas av sanddyner som här är skogsklädda nästan ner till 

stranden. Tallskogen är en mycket viktig karaktär i området. Från 

stränderna och dynerna finns storslagna vyer ut mot havet och längs 

kusten. 

Bebyggelsen är mer omfattande än den södra kuststräckan. Här är 

också dynlandskapet med tallskog bredare och avgränsas i norr mot 

gamla åsträckan av Helgeå.  

Vid Äspet i norr finns laguner med rikt fågelliv. I Kronoskogen finns 

inslag av ädellövskog i tallskogen och både lagunerna och skogen är 

skyddad som naturreservat. Helgeåns två mynningsområden är vik-

tiga vandringsstråk för en rad fiskarter. Gläntor i tallskogen hyser en 

rik flora och fauna med många sällsynta arter. 

Ålabodarna är ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke. Åmynning-

arna har länga varit viktiga handelsplatser. 

Utvecklingstendenser 

Antalet byggnader ökar och fler hus omförs till permanentboende. 

Ofta förändras trädgårdarna från naturtomter till välskötta trädgårdar 

där många äldre träd tas bort. Stranderosionen verkar öka längs kus-

ten, speciellt i den norra delen. 

Känslighet 

Området är känsligt för mer bebyggelse då tillgången till allemans-

rättslig mark är begränsad och de kvarvarande öppna dynerna har 

höga naturvärden. Ålabodar riskerar att förändras eller försvinna. 

Skogsbruk med kalhygge i tallskogen förändrar karaktären. 

Potential 

Området är mycket attraktivt för friluftsliv och turism. Restaurering 

av öppna dyner ökar den biologiska mångfalden. 
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Stranden mellan Åhus och Fårabäck. 

F3 Åhus 

Vid Åhus strand och norrut till Fårabäcksområdet finns en relativt 

smal sandstrand som kantas av vegetationsklädda sanddyner med 

tallskog innanför. Området gränsar till Fårabäcks tallskog och 

Rinkaby övningsfält i väster och övergår i skärgårdskusten i norr. 

Området är populärt som badstrand sommartid och i Åhus finns 

campingplats, hotell och pensionat. Sommartid spelas beachvolly-

boll, beachhandboll och beachfotboll på stranden i stora turneringar. 

Utvecklingstendenser 

Erosion av sandstranden verkar tillta. 

Känslighet 

Vegetationen är känslig för allt för stort slitage. 

Potential 

Området är mycket attraktivt för friluftsliv och turism. Trots närhet-

en till Åhus finns  möjlighet att finna tystnad och rofyllda miljöer. 
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G Skärgårdskusten 

Norra kusten har en helt annan karaktär än sandstranden söder om 

Fårabäck ner till kommungränsen i söder. Här finns en sten- och 

blockrik, mycket flack, kust med flera vikar och uddar och utanför 

många flacka öar i en skärgård. Nästan hela kusten är betad med 

omfattande strandängar mellan slättens åkermark, talldungar och 

havet. Området har ett rikt fågelliv både under häckningstid och som 

rastlokal. Tillgängligheten för friluftsliv är begränsad och flest besö-

kare tar sig till de två hamnarna vid Bodarna och Landön. Här finns 

idag småbåtshamnar och en camping på Landön. Strandängarna med 

sina många staket är svåra att besöka. 

Under de senaste århundradena har kusten inte varit bebodd utan 

samhällena låg en bit in i landet och bönderna hade bodar för fiske 

och jakt vid kusten. Det öppna landskapet gör att man ser långt och 

kan skönja Ryssberget och Blekingens skärgård i norr, Åhus hamn 

med silos i söder och fartyg ute på havet i öster. Avsaknaden av 

större byggnader inom området och de omfattande strandängarna ger 

området en ålderdomlig prägel. Bodarna och Landön har en gammal 

kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 

De grunda havsområdena är viktiga uppväxtområden för fiskar och 

andra marina djur. Här rastar och häckar också ett stort antal fågel-

varter. 
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Foto kusten mellan Bodarna och Landön. 

 

Foto äldre bodar vid Bodarna Tosterberga. 

 

Landöns hamn. 

 

Betesdjur på Tosteberga ängar. 
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Karta 22. Skärgårdskusten. 

 

 

1 Norra kusten 

2 Skärgården 

 

 

 

 

 

 1 
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Kusten vid Landön. 

G1 Norra kusten 

Den flacka kusten från Fårabäck till kommungränsen i norr domine-

ras av öppna betade strandängar och sparsamt med högre vegetation. 

Kustlinjen är krokig med många vikar och uddar. Den stora rikedo-

men på stora stenar och stenblock sätter karaktär åt landskapet. Få-

gellivet är rikt med många häckande fågelarter. Även under flyttning 

och vintertid är området viktigt som rastplats för fågellivet. Floran är 

också artrik på de stora strandängarna med varierade fuktighetsgrad. 

Kusten har utnyttjats av människor under lång tid och många spår 

vittnar om tidigare verksamheter. Vid Landön och Bodarna finns 

fiskehamnar med en del äldre bebyggelse bevarad.  

Utvecklingstendenser 

Ökad turism i området, främst vid Landön och Bodarna, där fiske-

bodar byggs om till sommarstugor och campingplatserna är flitigt 

utnyttjade sommartid. 

Känslighet 

Fågellivet är känsligt för störning. Det öppna och attraktiva land-

skapet är känsligt för nya inslag i landskapsbilden. Utsläpp från 

Nymölla påverkar miljön i det grunda havsområdet. 

Potential 

Genom att kanalisera friluftslivet skulle en vandringsled och eventu-

ellt en cykelled kunna anläggas innanför strandängarna. Några fågel-

torn skulle göra det möjligt att studera fågellivet utan att behöva gå 

ut på ängarna och störa fåglarna. Angöringspunkterna vid Bodarna 

och Landön kan utvecklas mer för att kunna ta emot fler turister. 
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Lägerholmen i yttersta skärvården. 

G2 Skärgården 

Ett 10-tal större öar och många små ligger utspridda i havet utanför 

kusten mellan Fårabäck och Gyetorp. Ytterst ligger Lägerholmen 

och bilder hörnet på en triangel med öar utanför kusten. Alla öarna 

är flacka och har rikligt med stora stenar och stenblock. Vegetation-

en är lågvuxen och domineras av buskar i den utsatta miljön. Fågel-

livet är rikt och flera fågelskyddsområden har inrättats. De grunda 

havsområdena är viktiga som uppväxtmiljö för bland annat fiskar. 

Kusten har nyttjats av människan under lång tid och det finns många 

kulturhistoriska spår. 

Utvecklingstendenser 

Ökad igenväxning på öarna. 

Känslighet 

Flera öar har ett rikt fågelliv som är känsligt för störning under 

häckningstiden. 

Potential 

Området är attraktivt för friluftsliv och turism och kan utvecklas 

med guidade utflykter i skärgården. 
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Tosteberga ängar är naturreservat. 

 

Äldre hus vid Bodarnas hamn utanför Vanneberga. 

 

Lägerholmen med skarvkoloni i flädrar. 

Stranden vid Landön. 
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 H Havet 

En stor del av Kristianstads kommun består av hav. Landskapet 

präglas av denna öppna miljö med den flacka sandkusten med tall-

klädda dyner som fond i väster och den flacka skärgårdskusten i 

nordväst. Ett område på gränsen till Bromölla kommun är utpekat 

som vindkraftområde. Fartygstrafiken går till Åhus hamn och här 

finns även ett stort antal fritidsbåtar som söker sig till hamnarna i 

Gropahålet, Åhus, Vanneberga och Tosterberga hamnar. 

De grunda havsområdena med musselbankar är viktiga födoområden 

för många havsfåglar, ejdrar, skrakar m.fl. 

Havet har även en hel del arkeologiska spår från tiden då strandlin-

jen låg betydligt lägre. Här finns även ett stort antal vrak med kul-

turhistoriskt värde. Här finns även fossila skogar med stubbar och 

stammar på havsbotten.  
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Karta 23. Havet. 

 

Utvecklingstendenser 

Etablering av havsbaserad vindkraft. Ökad fritidsbåtstrafik. 

Känslighet 

Bottentrålning, överfiske, föroreningar, buller, vindkraft. 

Potential 

Rekreation och turism, undervisning och forskning, näringsliv och 

areella näringar. 

 

Vy mot Hanöbukten från Landön. 

 

1 
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4 Bilagor 

4.1. Utsiktsplatser i Kristianstads kommun 

För att uppleva landskapens karaktär är utsiktsplatserna mycket vik-

tiga och karta 24 visar de utsiktsplatser som besökts under projektets 

gång för att fotografera och beskriva de olika landskapskaraktärerna. 

Många potentiella utsiktsplatser och tidigare utsiktsplatser har vuxit 

igen med träd- och buskar och det finns stora möjligheter att skapa 

fler utsiktsplatser genom röjningsinsatser. Dessa platser skapar för-

ståelse för landskapets utseende, värden och samband. Utan utsikts-

platser får vi sämre förståelse för landskapets utveckling och sam-

band. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 24. Utsiktsplatser i Kristianstads kommun. 
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4.2. Vindkraftverk i Kristianstads kommun 2016 

Vindkraftverken är relativt nya och påtagliga inslag i landskapsbil-

den. Det är särskilt rotorblandens rörelser som gör att ögat söker sig 

till vindkraftverken och placeringen blir därför extra viktig. Karta 25 

visar existerande större vindkraftverk sommaren 2016 och planerade 

vindkraftverk. Det finns också några mindre gårdskraftverk som inte 

är lika påtagliga i landskapsbilden. De tidigaste vindkraftverken 

uppfördes på slätterna där det blåser mycket men med högre vind-

kraftverk och ny kunskap om vindenergin på olika platser har vind-

kraftverk i skogsmark och särskilt på åsarna blivit mer intressanta. 

Nästa steg är vindkraftverk till havs där ett område utanför Åhus 

troligen kommer att etableras inom de kommande åren. 

 

 

 

 

Karta 25. Vindkraftverk i Kristianstads kommun sommaren 2016. 

Röda markeringar är redan uppförda, gröna har beviljade bygglov 

och för blå pågår en bygglovsprocess. 
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4.3. Kriterier för landskapskaraktärisering och be-
dömning av känslighet 

Här följer en sammanfattning av de kriterier som har använts i Land-

skap i långsiktig planering 2015 med kompletteringar från Länssty-

relsen i Skånes Landsbygdsprogram 2007 och i examensarbetet som 

Emma Jansson gjorde 2006. Alla dessa kriterier är främst beskri-

vande och tar inte upp den värdering av karaktären som ibland är 

önskvärd, dvs ger betyg åt landskapets karaktärer. Vid aktuella för-

ändringar av landskapet kommer det att krävas en värdering av land-

skapets kvaliteter i förhållande till förändringarna och då är beskriv-

ningarna av karaktär och känslighet ett viktigt stöd. Beskrivningen 

av potentialen ger möjligheter att stärka kvaliteter och funktioner i 

landskapet. 

Landskapets karaktär 

Innehåll 

Landform/topografi (nivåer, böljande/undulerande, kullar/dalar, pla-

tåer, störd topografi) 

Vatten/hydrologi 

Bergart/jordart 

Skala (intim, liten, mellan, stor, enorm) 

Riktningar 

Brutenhet 

Markanvändning (ekonomiska intressen, jordbruk, skogsbruk, kom-

munikation, rekreation) 

Vegetation/struktur 

Naturtyper/biotoper 

Kommunikationer 

Bebyggelser (Karaktär, ålder, struktur, funktion, material, färg) 

Övriga kulturhistoriska inslag (mänskliga avtryck, historiska spår, 

gränser) 

Kulturella referenser (kända platser, lokala platser, mötesplatser, 

mänsklig närvaro, tillgänglighet, ljusförorening etc.) 

Nyckelelement som behöver förtydligas (vindkraftverk, kraftledning 

etc) 

Sammanhang 

Läge (utsträckning, avgränsning) 

Rumsliga sammanhang (avgränsningar, mönster, struktur, rörelse, 

landmärken, variation) 

Funktionella sammanhang 

Ekologiska samband 

Historiska sammanhang/kulturhistorien i landskapet 



115 

 

Pågående processer 

Naturliga 

Jordbruk/skogsbruk 

Samhällsutveckling/byggenskap 

Landskapets planeringsförutsättningar 

Utvecklingstendenser  

Spår av förändringsmönster som pågår 

Förändringsmönster som kan anas eller förväntas 

Tydliga/otydliga tendenser 

Känslighet 

Innehåll 

Utradering 

Förändrad landskapsbild eller visuell karaktär (sluten-

het/komplexitet/textur) 

Skalbrott 

Strukturbrott 

Habitatförlust 

Invasiva arter 

Sammanhang 

Förändrad karaktär 

Förändrade samband 

Barriäreffekter 

Korridoreffekter 

Mortalitet 

Habitatförlust 

Pågående processer 

Förfall eller god skötsel 

Störning 

Strukturomvandling 

Potential 

Åtgärder som stödjer viktiga funktioner i landskapet 

Tillskapa 

Stärka 

Utveckla 

Skydda 
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