
1 
 

      

 

 

Förstudie 

Härlövs ängar och backar 
 

Utsikt från bron över Härlövsängaleden med Härlövs ängar till vänster och Hörlövs backar till höger. Juli 2021. 
 

 

Remissförslag 2022-01-20 
 

 

 

 



2 
 

 

Innehåll 

1. Historisk markanvändning ……………………………………………………….. sid 3 

2. Nuvarande förutsättningar ………………………………………………………. sid 6 

3. Intressen som vill utnyttja området …………………………………………. sid 17 

4. Förslag till disponering …………………………………………………………….. sid 20 

5. Fortsatt arbete ……………………………………………………………………..…. sid 26 

6. Referenser ………………………………………………………………………..……… sid 26 

 

Sammanfattning 

Härlövs ängar och backar utgörs av den avslutade deponin på de fuktiga ängarna väster om Helge å i 

direkt anslutning till staden Kristianstad. Härlövs ängar är den lägre delen i öster som är ett flackt 

område cirka 2 meter över vattennivån i Helge å. Härlövs backar är ett högre område på upp till 20 

meter över Helge å och erbjuder den högsta topografin i hela staden. Hela området är cirka 60 hektar 

stor och har mycket stor potential att utvecklas till ett attraktivt ströv-, rekreations och naturområde. 

Förslaget innebär att området delas in i 10 delområden med olika funktion och karaktär för att på 

bästa sätt tillmötesgå de olika användningsbehoven. Ett område får huvudanvändning arrangemang 

och friluftsliv, ett annat område närmast det framtida stadsutvecklingen i Vilans strandäng utvecklas 

till park, ett tredje blir avsett för mer intensiv rekreation med bland annat möjlighet för 

terrängcykling. Övriga delar används för friluftsliv och naturvård med en större betesfålla i den norra 

delen av området. För att kunna utöka antalet besökare till området utökas befintlig 

naturumsparkering och en ny parkering anläggs i sydväst mot Charlottesborg. Väster om området 

finns möjlighet att anlägga campingplats och koloniområde/odlingsområde enligt översiktsplanen för 

staden 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie för Härlövs backar och 

ängar 2021-12-20. Förstudien har genomförts av planeringsarkitekt Per Blomberg vid Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samverkan med berörda tjänstepersoner inom 

kommunen. Förstudien kommer att vara underlag för godkännande av sluttäckningen av deponin och 

färdigställande av området som natur- rekreations- och strövområde med möjlighet för extern 

finansiering. Samråd kommer att ske med kommunens invånare, föreningar och kommunala 

förvaltningar och bolag under perioden 2022-02-01 och 2022-03-31. Samrådsredogörelsen kommer 

att finnas som bilaga till förstudien. 
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1. Historisk markanvändning 

De fuktiga markerna kring Helge å väster om staden Kristianstad har under mycket långtid används 

för höproduktion och som betesmark för Härlövs by. Ån svämmade säsongsvis över ängarna och 

medförde näringsrikt slam som ökade höproduktionen. Kartor finns från 1748 vid lågvatten och 

högvatten, 1820-talet i rekognoceringskartan, 1854 för staden, Häradsekonomiska kartan från 1920-

talet och på den ekonomiska kartan från 1972 kan man fortfarande se de många smala ägostycken 

som ängarna var indelade i för att alla gårdar i byn skulle få del av de viktiga ängarna. 

  

Del av karta från 1748 vid lågvatten och samma år vid högvatten. 

  

Rekognoceringskartan från 1820-talet och en stadskarta från 1854. 

 

Häradsekonomiska kartan från 1920-talet och ekonomiska kartan från 1972. 
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Med industrisamhällets framväxt under 1900-talet expanderade staden Kristianstad och därmed 

också de restprodukter som det nya konsumtionssamhället gav upphov till. På 1950-talet började 

staden deponera sina sopor på ängarna som med förändrad jordbruksteknik inte längre hade samma 

betydelse i jordbruket. De fuktiga ängsmarkerna kallades för vattensjuka och utan värde för stadens 

expansion. Medan staden växte på 1960- och 1970-talen ökade också volymen sopor. Under 1970-

talet blev miljöfrågorna allt viktigare och riskerna med deponier uppmärksammades. De 2-3 meter 

sopor som fyllts ut närmast ån täcktes över (Härlövs ängar) och deponeringen fortsatte västerut på 

ängarna. Här byggdes deponin på med mer sopor på höjden för att begränsa utbredningen (Härlövs 

backar). Deponeringen av sopor pågick till år 2002 innan den upphörde. Sedan dess har 

sluttäckningen av deponin med täckmassor pågått och förväntas vara avslutad år 2023 för 

godkännande av länsstyrelsen. 

 

Foto från deponin på 1960-talet. Bo Ingvar Johansson. 

 

Ortofoto från 1950 till vänster och 1975 till höger (före och efter deponin påbörjades). 

Härlövsängaleden 

Trafiken genom Kristianstad växt på 1970-talet och kommunen och Vägverket ville anlägga en 

förbifart väster om staden för att avlasta trafiken genom centrum. Naturvårds- och miljöintressen 

motsatte sig ingrepp i de fågelrika ängsmarkerna kring Helgeå men genomförandet fortsatte och år 



5 
 

1989 invigdes Härlövsängaleden mellan Näsby och Vilan. Det blev en ovanligt dyr väg på grund av de 

dåliga grundförhållandena och att den gick över deponerade sopor. Slutsumman blev 57 miljoner 

kronor vilket inkluderar en bro över Helgeå och en planskild korsning med järnvägen. Trafikverket är 

väghållare för den södra delen över ängarna och kommunen för den norra genom stadsdelen Näsby. 

Avslutning av deponin 

Härlövs deponin var i drift till 2002 för den del som kallas Härlövs backar på 22 hektar. Deponin ligger 

direkt intill stadens grundvattenborror för dricksvattenuttag och ovanpå Sveriges största 

grundvattenförekomst samt intill Helgeå. För att hindra förorenat lakvatten från deponin att rinna ut 

i vattendraget har deponin avskärmats mot ån med en spontad kant. Lakvattnet samlas upp i diken 

och tas om hand för rening. Härlövs backar har täckts med en bentonitmatta som skall leda bort 

regnvattnet så att det inte rinner genom deponin och förorenas. Dock är inte hela backarna täckta 

utan cirka halva området, främst den centrala högre delen där huvuddelen av soporna ligger. 

Skyddsskiktet på deponin består av flera lager med bentonitlera som det vattenavledande skiktet. 

Ovanpå skyddsskiktet ligger 1-1,5 meter jordmassor. Dessa får inte planteras med buskar och träd 

som har djupgående rötter med risk för att skyddslagret skadas. Utanför bentonitmattan finns dock 

möjlighet att plantera växtlighet med djupare rötter. I den nordvästra delen var sluttäckningen klar 

först och här har slam från reningsverket deponerats på ytan med följd en hög näringskoncentration 

som ger frodig växtlighet. 

 

Principskiss på bentonitmattan. 

Sluttäckningen av Härlövs backar tog lång tid och först 2019 var hela området sluttäckt. För att få 

slutbesiktningen godkänd har dock länsstyrelsen ställt krav på ett mer magert ytskikt av främst sand. 

Detta planeras att tillföras på backarna under åren 2022-23. Ett antal ventilrör har placerats på 

backarna för att kunna släppa ut gaser och till viss del fånga upp metangas från deponin och leda 

denna till Allöverket för energiproduktion.  

 

Utsikt mot norr från G/C bron över Härlövsängaleden 
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2. Nuvarande förutsättningar 

Geologi och hydrologi 

Området är ursprungligen mycket flackt och består av både sandiga och leriga jordar som överlagrats 

med torvjord och svämsediment. 

  

Jordartskarta med gult som lerig jord, orange sandig jord, brunt torvjord och prickat är utfyllnad. Höjdkurvorna 

i området varierar från 1 meter till 19 meter över havet. 

  

Till vänster en höjdskuggning och till höger visas ett flertal geotekniska undersökningar, främst från 1970-talet. 

På höjdskuggningen syns dräneringssystemet på Härlövs ängar medan skyddsvallarna i nordväst och sydöst 

saknas. 

Översvämning och riskhantering 

Området är inom riskzonen för översvämning och skyddsvallar har byggts för att skydda befintlig bebyggelse 

mot översvämning. År 2002 och 2007 inföll mycket höga flöden i Helge å med högt vattenstånd som följd. 

Vattnet rann in i Tivoliparken och många av de äldre skyddsvallarna räckte inte till. Därefter har arbetet 

intensifierats med att öka vallskyddet kring Helge å. I januari 2021 presenterades en rapport med riktlinjer för 

det fortsatta arbetet med vallskydd. Härlövs backar utgör en bra barriär för översvämningar och under 2000-

talet har vallskyddet kompletterats med en vallsträcka väster om Härlövs backar till Lillö kungsgård och en 

vallsträcka öster om Härlövsängaleden till Helgeå över södra delen av Härlövs ängar. Denna södra vall är dock 

för låg för att klara de högsta beräknade vattenstånden de kommande 100 åren och kommer att behöva höjas 

så småningom. Söder om Bomgatan på Vilans strandäng är vallen ännu lägre och i akut behov av åtgärder. Ett 

planuppdrag gavs till byggnadsnämnden sommaren 2021 och arbetet med planläggning har inletts.  Härlövs 

ängar ligger på cirka 2 meter över Helge å och riskerar att översvämmas vid extremt högvatten. Kanterna har 

en metallspont för att hindra läckage av lakvatten från deponin och den kommer även att begränsa urlakningen 

av föroreningar från deponin vid ett högvatten. Ytterligare täckning av deponin med massor, vilket är planerat, 

ger också ett bättre skydd mot urlakning från Deponin. 
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Den västra kartan visar ett 100-årsregn och den högra kartan extremsituationen vid 2,8 meter över normal 

havsnivå i havet och högsta vattennivå i Helge å. 

  

Kartan till vänster visar skyfallssimulering och till höger skyddsvallar mot översvämning med 20 meters 

buffertzon. 

 

Förorenad mark i området. Deponin syns under större delen av planområdet och i söder finns även rester från 

industriverksamhet som förorenat marken. 

Kulturmiljö- och naturvården 

Det aktuella området gränsar till riksintresse för kulturmiljö i den centrala delen av staden Kristianstad. När det 

gäller naturvård gränsar östra och norra kanten av området intill Helge å till riksintresse för naturvård och 

friluftsliv samt Natura 2000-område. Samma område inklusive den norra delen av Härlövs ängar är skyddat som 

kommunalt naturreservat. 
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Bestämmelser för kulturmiljö till vänster och naturvård till höger (strandskydd, naturreservat, natura 2000 etc) 

Teknisk infrastruktur 

Naturumsparkeringen är reglerad i detaljplan och är idag områdets viktigaste angöring för bilburna besökare. 

Cykelvägar förbinder Näsby i norr med Vilanområdet i söder längs Härlövsängaleden samt centrum med de 

västliga stadsdelarna via naturumsbron, den gamla järnvägsbron och Långebro. I området finns en rad olika 

ledningar som måste beaktas i det fortsatta arbeta med detaljplanering av området. 

 

  

Allmänna parkeringar i området till vänster och cykelvägar till höger. 

  

Avtalsservitut till vänster och nyttjanderätter till höger. 
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Elledningar till vänster och fjärrvärme till höger. 

  

Gasledningar till vänster och VA ledningar till höger. 

  

Borrade brunnar inom området och trafikplanens förslag på utvecklad trafikinfrastruktur. 

Under 2010-talet upplevdes trafiksituationen som allt mer ohållbar på Härlövs ängaleden under rusningstrafik 

med långa köer vid trafikljusen i korsningen med Långebrogatan. Ett förslag som diskuterades var att anlägga 

en förbifart från infarten till naturum och mellan Vilans industriområde Härlövs backar bort till 

Charlottesborgsområdet. Leden finns med i ändringen av översiktsplanen 2021 som ett vägreservat. Åtgärder 

för att förbättra trafikflödet i korsningen Härlövsängaleden-Långebrogatan genomfördes år 2019 som en 

cirkulationsplats och dess effekter skall utvärderas innan det blir aktuellt att utreda vilanleden vidare. 
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Planeringsförutsättningar 

Endast en mindre del av området är detaljplanelagt kring infarten till naturum och längs Härlövsängaleden. 

  

Fastighetsindelning och planmosaik. 

Grönstruktur 

I den fördjupade översiktsplanen från 2009 och 2021 samt i grönplanen från 2019 är hela området utpekat som 

grönområde. I grönplanen markeras också viktiga gröna och blå stråk längs Linnérundan, längs Helge å (blått 

stråk), samt mot mot Härlö och Charlottesborg i sydväst. Tivoliparken används idag för arrangemang men har 

begränsningar när det gäller större arrangemang. Anordningar för friluftsliv och rekreation finns längs 

Linnérundan och kanalrundan i områdets östra och norra del med bänkar, soptunnor, rastplats och 

informationsskyltar. Den sydöstra delen av Härlövs ängar är detaljplanelagd som naturmark. Bullerpåverkan 

finns främst längs Härlövsängaleden. På Härlövs ängar har en spontan etablering skett med gräs, buskar och 

spridda träd som under de 45 år som gått sedan sluttäckning vuxit sig stora. Även på Härlövs backar har en 

spontan gräs- och örtvegetation etablerats under de senaste åren. Området slås årligen eller med några års 

mellanrum. 

  

FÖP 2009 och grönplanen 2019. 
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Evenemangsplatser och funktioner för rekreation. 

  

Parksskötsel och sociotopkartering (olivgrönt är svårtillgänglig natur och grönt strövområde). 

  

Bullersimulering där gränsen för 60 dBA går i gul markering. Till höger angöring med kollektivtrafik. 

Bullerpåverkan från trafiken sker främst längs Härlövsängaleden. Härlövs backar i väster dämpar 

bullernivån påtagligt och inne i området är ljudnivån låg. På Härlövs ängar i öster medför det öppna 

landskapet att bullerpåverkan omfattar ett större område. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik sker främst till Långebrogatan söder om området där både 

stadsbussar och regionbussar passerar samt till resecentrum i öster med cirka 500 meters promenad 

till naturum i östra kanten av området. Busshållplatsen vid Charlottesborg kommer att bli den 

viktigaste för angöring till området förutom resecentrum. 
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Vegetationskarta över området. Svart är byggnad, grått hårdgjord mark, gult åker, ljusbrunt gräsmark, lila 

fuktig mark, grönt träd och buskage samt ljusblått öppen vattenyta och mörkblått våtmark. 

Arkitekttävlingar 

Redan när deponin stängdes år 2002 var planen att området skulle bli rekreationsområde. Närheten 

till staden och begränsningar för andra användningsområden var avgörande. En arkitekttävling 

anordnades år 2005 som vanns av arkitektföretaget Mellanrum. Deras förslag bygger på ett stort 

antal skålformade sänkor i marken för att ge lä för vindarna i det öppna landskapet. På håll upplevs 

gestaltningen som ytan på en golfboll. En diagonal förbindelse skapas från centrum via naturum till 

backarnas sydvästra del. 

 

Illustration 1. Mellanrums förslag på rekreationsområdets utformning. 

Eftersom sluttäckningen drog ut på tiden genomfördes aldrig förslaget utan 10 år senare, år 2015, 

anordnades en ny arkitekttävling för områdets disponering och gestaltning. Denna gång vann 

arkitektföretaget Sydväst Landskap AB. Förslaget bygger på en gestaltning med jordvallar som kan 
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planteras med buskar och mindre träd för att ge lä i området och kopplas till de historiska 

markägogränserna på ängarna. Förslaget innehåller också en del skogsplantering i södra delen där 

skyddande bentonitmatta saknas och skulle genomföras succesivt genom tillskott under 20 års tid. 

Det vinnande förslaget antogs dock aldrig av kommunen och planeringen stannade av. 

 

Illustration 2. Sydväst Landskaps förslag på rekreationsområdets utformning år 2015. 

Naturum 

År 2010 invigdes naturum mitt i vattenriket och har blivit ett av stadens absolut viktigaste besöksmål 

med närmare 100 000 besökare per år och en viktig motor i besöksnäringen. Naturum är förbundet 

med centrum och stationen med en gång- och cykelbro som är den viktigaste förbindelsen mellan 

Härlövs ängar och backar och centrala staden. Naturum har utställningar och pedagogisk verksamhet 

samt kafé och restaurang. 

 

Naturum sett från Rådhuset Skåne. Foto Kristianstad kommun 2016. 
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Årummets naturreservat 

Kommunen bildade naturreservatet Årummet år 2011 kring Helge å och naturum direkt väster om 

centrala Kristianstad. Reservatet omfattar totalt 56 hektar varav cirka 10 utgörs av den gamla 

deponin på den norra delen av Härlövs ängar och resten av våtmarker. Gränsen för reservatet går 

rakt västerut från naturum ut till Härlövsängaleden som den följer norrut till bron över Helge å. Söder 

om naturum går gränsen längs deponins östra kant ner till Långebro och den gamla järnvägsbron 

över ån. I reservatsbeslutet ingår möjligheten att bygga en bullervall mot Härlövsängaleden samt att 

muddra våtmarken längst i söder om det finns behov för att skapa vattenkontakt när Vilans 

strandäng utvecklas med bostadsbebyggelse. 

 

Karta över naturreservatet Årummet där område D ligger på den gamla deponin inom Härlövs ängar. Naturum 

ligger inom område C och längst i söder i område E finns möjligheter till muddring för att skapa vattenkontakt 

från de framtida bostadsområdena. 

Dricksvattentäkt 

Kristianstad stad har flera dricksvattenborror mellan centrum och Helge å som under lång tid försett 

staden med dricksvatten. Dessa ligger dock nära deponin med risk för infiltration av föroreningar i 

grundvattnet. Därför har nya borror anlagts på Näsby fält som ersätter de äldre centrala borrorna, 

men dessa bevaras som reserv för framtida behov. 

Linnérundan och kanalrundan 

Biosfärområdet har anlagt ett antal besöksplatser i vattenriket med sammanbindande leder som är 

viktiga för friluftsliv och besöksnäring. Naturum är navet i detta nätverk av platser och leder och dess 

närområde har stor betydelse för naturvård, pedagogisk verksamhet och 

demonstrationsanläggningar för hållbar utveckling. Kanalslingan går från naturum söderut och korsar 

ån på den gamla järnvägsbron för att återvända via Tivoliparken på östra sidan ån. Linnérundan är en 

längre vandringsled på 4 kilometer som går från naturum över Härlövs ängar och korsar 
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Härlövsängaleden på g/c bro och vidare till Lillö borgruin och tillbaka över isternäset till 

Härlövsängaleden. Den går på spänger öster om Härlövsängaleden ner till kanalhuset i kanten av 

stadsdelen Barbacka och vidare till badhuset och bron till naturum. 

 

Karta med Linnérundan och kanalslingan utmarkerade. 

Parkeringsplatsen 

I samband med att naturum planerades togs en detaljplan för området och angränsande parkering 

och tillfartsväg fram. Detaljplanen avgränsar parkeringsytorna i många mindre parkeringar med 

vegetation runt för att ge en tilltalande miljö. Parkeringen som den ser ut idag är en provisorisk 

lösning som inte har slutförts på det sätt som var avsett. Parkeringsytan består av grus med låga 

räcken som avgränsar parkeringsplatserna mot omgivningen. Totalt ryms cirka 300 bilar men 

parkeringsmarkeringar saknas och avstånden mellan bilarna varierar därför. Vid entrén till naturum 

har toaletter och en informationsplats byggts och här finns handikapparkering och bussangöring. För 

att motverka otrygghet och kriminella aktiviteter har husbilsuppställning anvisats närmast naturum 

vilket har haft lugnande effekt sommartid genom att området ständigt är befolkat. År 2018 fylldes 

delar av området väster om parkeringen ut med massor och har delvis utnyttjats för uppställning av 

fordon. Denna del saknar dock detaljplan och permanent bygglov (utökningen har tidsbegränsat 

bygglov t. o. m. 2025.) 

 

Illustration 3. Detaljplan för naturum, parkering och angränsande mark- och vattenområden. 
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Våtmarker i väster 

Under åren 2016-2017 anlades en större våtmark väster om Härlövs backar i en lågpunkt i 

landskapet. Tanken var att dagvatten från Härlövs handels- och verksamhetsområde i söder och 

väster skulle ledas hit men detta sker först år 2022. Därför har vattenståndet varit mycket lägre än 

planerat och området har vuxit igen med videsnår och ungskog av björk. 

Gång- och cykelbron över Härlövsängaleden 

Linnérundan passerar Härlövsängaleden strax söder om bron över Helge å och trafikleden har varit 

en stor barriär för vandrare under lång tid. År 2019 färdigställdes en gång- och cykelbro över leden 

och binder därmed ihop den västra och östra sidan. En gång och cykelväg går på östra sidan av 

Härlövsängaleden mellan Vilan och Näsby som har anslutning till den nya bron. 

Länsstyrelsens tillsyn och godkännande  

Sluttäckningen av deponin skall godkännas av länsstyrelsen senast år 2023 och bedöms gälla för både 

den västra och östra delen. Inför godkännandet har länsstyrelsen ålagt kommunen att tillföra mer 

mager matjord på ytskiktet för att skapa en mer lättskött vegetation på backarna. På ängarna i öster 

behövs mer massor för att skydda människor från att komma i kontakt med deponin som idag ligger 

mycket ytligt. En påförsel med cirka en meter är aktuellt och bör utformas så att avrinningen 

fungerar på ett tillfredsställande sätt och att lakvattnet kan tas om hand för rening. För att kunna 

godkänna sluttäckningen vill länsstyrelsen också veta hur kommunen avser använda området i 

framtiden och en disponeringsplan behöver därför presenteras. Genom godkännande av 

sluttäckningen finns möjlighet att riskklassen sänks och att tillsynen av deponin överförs från staten 

till kommunen. 

 

Utsikt från Härlövs backar mot Vilan och handelsområdet. 
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3. Intressen som vill utnyttja området 

Naturum och Biosfärområdet 

Biosfärområdet och särskilt naturum har ett mycket stort antal besökare varav många långväga. För 

att öka attraktionen och upplevelsen av besöket finns en önskan av att göra närområdet mer 

tilltalande med naturlig vegetation, många olika naturtyper, information, en inbjudande parkering, 

rastplatser och strövstigar. Naturum önskar att deras besökare får möjlighet att parkera närmast 

naturum och att pendlare och andra besökare får stå längre ifrån. Detta regleras idag med p-skiva 

och max 4 timmars parkering på ett område i norr. 

Biosfärområdet önskar också att utveckla områdets pedagogiska kvaliteter och möjlighet att fungera 

som modellområde för hållbar utveckling där olika lösningar för en hållbar förvaltning av landskapet 

kan prövas och visas upp.  

Delar av området ligger inom naturreservatet Årummet och området gränsar till Natura 2000-

området och riksintresset för naturvård längs Helge å. De höga naturvärdena gör området attraktivt 

för besökare och här finns också möjlighet att utveckla naturvärdena för att skapa fler livsmiljöer för 

växter och djur. Bland annat finns möjligheten att kompensera för exploatering av ruderatmarker på 

andra platser i staden. Framför allt våtmarkerna har en fågelfauna som är störningskänslig och därför 

bör friluftslivet i denna del kanaliseras för att inte störa fågelfaunan. För att få en rationell skötsel av 

delar av området vore beteshävd det mest praktiska och också bästa för naturvärdena. Denna del 

bör ligga i norr i anslutning till vattenriket och ges en sammanhängande utbredning för att kunna få 

en rationell stängsling och skötsel. 

Friluftsliv 

Områdets har stor potential att utvecklas till ett stort centralt placerat rekreationsområde i staden 

där framför allt det rörliga friluftslivet kan utvecklas. Med rörligt friluftsliv menas promenader, 

cykelturer, båtturer och vistelse för välmående, umgänge och motion utan tävling. I kanten av 

området finns redan Linnéslingan och kanalslingan som viktiga stråk för friluftslivet. Friluftslivet 

kräver inga stora investeringar utan enklare stigar och rastplatser. Viktiga anslutningar är naturum i 

öster, Vilans strandäng i sydöst och Charlottesborgs bostadsområde i sydväst. För fågelskådning finns 

redan ett fågeltorn direkt norr om Härlövs backar intill Linnérundan. Fler utsiktsplatser kan skapas på 

krönet av backarna med utsikt mot staden men även mot våtmarkerna i väster. Några rastplatser 

med bord och bänkar samt kanske några grillplatser vore också attraktivt för friluftslivet. Kanske 

något väderskydd för besök av skolklasser och föreningsliv. I det vinnande tävlingsförslaget 2015 

föreslås enklare paviljonger för föreningslivet i området. En friluftlivsplan håller på att tas fram för 

kommunen där områdets stora betydelse för friluftslivet befästs. 

Övrig rekreation 

Det finns fler aktiviteter som är intresserade av att nyttja området. Bland annat har flera intressenter 

har hört av sig till kommunen med förslag på anläggning av banor för terrängcykling på Härlövs 

backar. Topografin inbjuder till utmanande banor och det krävs mycket lite anläggningar för att börja 

nyttja en bana. Bland annat har en internationell tävlingsbana föreslagits men då kan den inte 

samutnyttjas med motionsåkare för att kunna hålla hög standard vid tävlingar. Det behövs olika 

längd på banorna för olika målgrupper. Barn och unga behöver kortare banor på någon kilometer 
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medan tävlingsbanor bör vara minst milen lång. I förutsättningarna för arkitekttävlingen 2015 

prioriterades sluttningarna i öster och söder på Härlövs backar för mer intensiv rekreation för att inte 

störa friluftsliv och naturvärden i de centrala och norra delarna längre från vägar och bullerstörda 

miljöer. I en utredning från terrängcyklingsintressen 2019 föreslås hela backarna användas för 

banläggning. 

Tidigare fanns en hundrastgård i Tivoliparkens sydöstra hörn som nu är bebyggd. Centrala staden 

saknar därför en hundrastgård och den östra delen av Härlövs ängar vore ett alternativ. Denna 

lokalisering kan även serva framtida bebyggelse på Vilans strandäng. Anläggningen kan också 

utvecklas med hinder och träningsbanor för hundsport med hela kommunen som målgrupp. 

Intresset för diskgolf har ökat markant i landet och en bana finns anlagd i Öllsjö. Intressenter har hört 

av sig till kommunen vid ett flertal tillfällen för att få anlägga fler banor, bland annat på Härlövs ängar 

och backar. För att en bana skall bli intressant bör det finnas en del träd som hinder i banan och för 

inramning vilket i dagsläget är ganska sällsynt i området. Men med planteringar av träd ges möjlighet 

att relativt snart få förutsättningar för en bra discgolfbana. 

Området lämpar sig för motionslöpning, framför allt i den centrala och västra delen med en 

varierande topografi. Dagens motionsspår finns i Björket som ibland upplevs som otryggt med den 

täta vegetationen. På Härlövs backar ges möjlighet att motionera i ett öppet landskap med vackra 

utsikter. Motionsspåren med utegym behöver inte några omfattande investeringar förutom 

belysning. 

Härlövs backar är den enda större nivåskillnaden i Kristianstad och inbjuder till kälkåkning vintertid. 

Detta kräver en kortklippt gräsvegetation på någon strategiskt placerad sluttning, t ex söderut i 

närheten till Charlottesborg. Motionsspår för löpning kan även användas för skidåkning de år vädret 

tillåter. 

Arrangemang 

Under framtagandet av förutsättningar för arkitekttävlingen 2015 framförde kommunen behov av 

arrangemangsplats för större evenemang som inte får plats i Tivoliparken. Denna föreslogs som en 

oval plats väster om parkeringen i Sydväst:s vinnande förslag. Här var det tänkt att scener skulle 

kunna byggas upp temporärt och att trailers med konsertutrustning etc. skulle kunna köra in via 

Härlövsängaleden. Området ligger långt ifrån bostäder som kan störas av hög musik och lämpar sig 

därför för konserter. Med fler bullervallar dämpas musiken ytterligare. Tillfällig inhägnad kan krävas 

vid inträde. Andra arrangemang skulle kunna vara cirkus, tivoli och scoutläger. Tillgången till 

parkeringsplatser är också en fördel vid större arrangemang samt närheten till resecentrum. Det 

finns dessutom kvällstid kapacitet på parkeringsplatser inom Vilanområdet. För att området skall bli 

attraktivt för arrangemang behövs en tilltalande inramning med växtlighet. Närheten till stationen 

och resecentrum är en viktig aspekt för placeringen. Marken bör ha god bärighet för tunga 

transporter och mycket publik och det behöver finnas god tillgång till elförsörjning och VA för 

toaletter och vattenuttag. 

Parkeringsplatser 

I samband med att naturum byggdes anlades en ny stor parkeringsplats intill med anslutning från 

Härlövsängaleden. Parkeringen blev snabbt populär även för besökare till staden och har byggts ut 

först till 300 platser och år 2019 temporärt med ytterligare 100 platser samt husbilsplatser. Eftersom 

parkeringen är gratis är det många som pendlar till jobbet i centrum, inte minst rådhuset, som 

använder parkeringen. Denna parkering behöver få en mer tilltalande utformning och markering av 
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parkeringsplatser för att fler bilar skall kunna få plats. För att öka tillgängligheten till Härlövs backar i 

väster behöver en parkering anläggas vid den gamla infarten till deponin i sydväst. Här ges också 

möjligheter till en trevlig entré för de boende i Charlottesborgsområdet.  

 

De kuperade inre delarna av Härlövs backar sett från söder norrut med Lillö borgruin i bakgrunden. 
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4. Förslag till disponering 

För att många olika aktiviteter skall kunna få plats på Härlövs ängar och backar behöver området 

zoneras där olika delar får olika ändamål, gestaltning och skötsel. Efter samråd med berörda 

tjänstepersoner inom den kommunala verksamheten föreslås följande disponering. 

 

Karta som visar zonindelning och kommunikationsstråk (Framtagen av Linda Nilsson MSF) 

Området har delats in i 10 områden med olika ändamål, gestaltning och skötsel samt 9 huvudsakliga 

kommunikationsstråk som beskrivs nedan. Sammantaget ger de olika lederna för gående och cykel 

många olika alternativa rundor och knyter ihop de olika delarna och attraktionerna i området. 

Område A Arrangemangsplats och intensiv rekreation 

Mellan parkeringen och Härlövsängaleden föreslås en arrangemangsplats som inramas av högre 

växtlighet och kullar för att ge ett tilltalande intryck. Platsen ska vara möjlig att stänga av vid inträde 

och behöver god tillgänglighet från parkering och resecentrum i staden. För att klara ett stort antal 

besökare och kunna ta in tunga fordon behöver marken vara väl utformad för att klara stora vikter 

och ha bra avrinning av regnvatten. Kullar runt en oval gräsyta ger möjlighet för god sikt vid 

konserter. Marken behöver byggas på med cirka en meter och mot Härlövsängaleden byggs 

bullerskydd t ex i form av en vall med kullar som skapar variation. Längst i sydväst kan en större kulle 

skapas som rymmer en hel del massor som kommunen behöver lokalisera efter byggprojekt i staden. 

Förslag till höjdsättning och växtmaterial finns framtaget i samband med arkitekttävlingen 2015. 

Elförsörjning och VA behöver dras fram till platsen och då kapaciteten på ledningarna till naturum 

från centrum är utnyttjad sker detta bäst från Vilan i söder. Området bör ingå i den detaljplan som 

krävs för utvidgning av parkeringsplatsen (E) och Vilanparken (C). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Område B Intensivt nyttjande för motion och rekreation 

Området närmast Härlövsängaleden och Vilans industriområde föreslå få ett intensivt nyttjande för 

motion och rekreation. På de nedre delarna av sluttningen finns det möjlighet att plantera träd och 

buskar som ger variation och visst skydd mot bebyggelse och trafik. De huvudsakliga intressena är 

terrängscykling och diskgolf samt motionsspår med belysning.  

Intresset är stort från terrängscyklister att använda områdets varierade topografi för banläggning. 

Förslag finns framtaget för bansträckningar på hela Härlövs backar men det finns andra intressen 

som också skall få plats i området så förslaget är att terrängscykling begränsas till den östra och södra 

sidan av backarna. Här finns möjlighet att utveckla en bana med flera alternativa längder som slingrar 

sig inom det avgränsade området. Eventuellt finns det möjlighet att även göra en längre bana runt 

hela backarna om det går att lösa passager för gående och bilar på ett säkert sätt utanför betesfållan. 

Anläggandet av banor kräver mycket små resurser och kan ske så fort som området är disponibelt. 

Flera intressenter har hört av sig och erbjudit banläggning. Ett påförande av 20 centimeter sand på 

backarna skulle bara vara fördelaktigt för terrängscykling. 

Discgolf önskar en uppväxt vegetation som ger inramning och hinder för banorna. Med rätt plantval 

går det att på några få år skapa en spännande banläggning i området. 

Motionsspåren bör angöra parkeringen vid Charlottesborg och kan t ex gå runt 

terrängscyklingsbanan. Belysningen bör regleras till att bara vara tänd då någon använder 

motionsspåret och inte påverka det rika djurlivet i norra delen av området och inom angränsande 

naturreservat. 

Område C Vilansparken (park och rekreation) 

Området närmast Vilans strandäng kommer att få stor betydelse för attraktiviteten i den nya 

stadsdelen med kanske upp mot 1000 nya bostäder. Området bör därför främst utformas som 

parkmark med mer naturkaraktär i norra delen mot naturum och mer urban karaktär i söder mot 

bebyggelsen. Här bör många olika aktiviteter kunna samsas och området ge många olika 

upplevelsekvaliteter. Lämpliga anläggningar är lekplatser, hundrastgårdar, rastplatser, utegym, 

promenadstigar, motionsspår, motionsanläggningar som bollsport etc. Som underlag för parkmarken 

behöver cirka en meter matjord tillföras och befintlig skyddsvall mot översvämning behöver höjas på 

sikt. Området kan gärna få en grundgestaltning innan bebyggelsen kommer igång på Vilans strandäng 

för att sedan med bidrag från exploateringsprojekten utvecklas med flera kvaliteter för de boende. 

Området är idag markerat som naturmark i detaljplanen och i samband med att ny detaljplan tas 

fram för skyddsvall och utökad parkering bör hela södra delen av Härlövs ängar detaljplaneläggas och 

denna del få funktionen park. Höjdsättningen är viktig för att skapa en god avrinning och möjlighet 

att ta om hand lakvatten från deponin för rening. Området sköts genom klippning av gräsytor, årlig 

slåtter och putsning av vedartade växter. 

Område D Härlövs backar (Friluftsliv och rekreation) 

De centrala delarna av Härlövs backar har mycket höga kvaliteter för friluftslivet. Här har skapats en 

svacka i backarna som stänger ute stadens och trafikens ljud och erbjuder ett varierat backlandskap 

som för tankarna till Brösarps backar. När besökare kommer upp på krönet på backarna ges en 

storslagen utsikt över staden och omgivande landskap. Redan idag finns en markväg runt krönet på 

backarna som kan utvecklas till en trevlig promenadslinga och de sydvästra, sydöstra och nordöstra 

hörnen kan med fördel få rastplatser där besökare kan slå sig ned, grilla och njuta av utsikten. 

Området bör få ett tillskott på 20 cm mager matjord och utvecklas med främst gräs- och 
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hedvegetation. Enkla stigar anläggs utanför den befintliga markvägen. Området sköts med årlig 

slåtter och återkommande putsning av vedartade växter. 

Område E Parkering Härlövs ängar  

Parkeringen behöver får en slutlig utformning som ger en mer tilltalande miljö för besökare. En 

möjlighet är att dela in den stora parkeringen i delparkeringar med låga häckar som inramning för att 

både ge översyn för tryggheten men även en inramning. Minst två passager tvärs över parkeringen 

behövs för att skapa förbindelser från Vilan till arrangemangsplatsen. Dessa kan sammanfalla med 

angöringar av vägen till parkeringen och inramas med gatuträd och häckar. Detaljplanen för 

parkeringen behöver på nytt ses över, lämpligen i samband med detaljplanering av område A och C. 

Område F Parkering Härlövs backar 

En ny parkeringsyta behöver anläggas i sydvästra delen av Härlövs backar. Denna gör att besökare 

från andra delar av kommunen kan komma hit och inte behöva belasta naturumsparkeringen som 

även används för pendlare till centrala staden. Parkeringen blir också en bra angöring för besökare 

från Charlottesborg i söder som idag saknar bra rekreationsmöjligheter. Parkeringen behöver inte 

vara påkostad utan en grusyta med avgränsade markeringar mot omgivningen räcker. Rastplats, 

cykelparkering, toalett och information om området, dess stigsystem och sevärdheter är önskvärd. 

Område G Härlövs ängar – Årummet (naturvård och friluftsliv) 

Denna del är skyddad genom naturreservatet Årummet och ska utvecklas för att öka naturvärden och 

möjligheter för friluftslivet. En bullervall kan byggas mot Härlövsängaleden för att minska bullret i 

området. Ytterligare massor motsvarande cirka en meter bör läggas på för att skydda natur och 

besökare mot deponin och dess skadliga ämnen. Befintliga muddermassor från naturumssjön bör 

täckas över med tillkommande massor och mager matjord. 

Område H Härlövs backar (naturvård och friluftsliv) 

De norra och västra delarna av Härlövs ängar och backar är de minst bullerpåverkade och ligger också 

intill befintliga naturområden i norr och kring våtmarken i väster. Här utvecklas lämpligen ett 

naturlandskap med höga naturvärden och möjlighet för friluftsliv. Hela detta område är möjligt att 

beta och ger då en kostnadseffektiv skötsel samtidigt som naturvärdena gynnas. Även våtmarken i 

väster bör åtminstone delvis betas för att hålla efter sly och buskage. Genomgångar i staketen 

behöver ordnas för friluftslivet och på den nordvästra kanten av backarna kan med fördel en 

rastplats med utsikt anordnas. På sluttningen i norr skapas goda förutsättningar för kälkåkning 

vintertid om området betas. Spridda buskar med begränsade rotsystem borde kunna finnas i 

området. Jordvallar enligt tävlingsförslaget 2015 underlättar plantering av buskar och mindre träd 

och ger lä för vindar. 

Område I Vattenriket (naturvård och friluftsliv) 

Området norr och öster om planområdet ingår i vattenriket och är skyddat i naturreservaten 

Årummet och Isternäset. Här gäller reservatens föreskrifter och skötselplaner. 

Område J Härlövs östermark (odling och friluftsliv) 

I förslaget till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad är området väster om våtmarken och 

öster om Härlövs gamla by markerat som odlingsområde med möjlighet för kolonilotter. Staden har 

två koloniområden, i öster vid sjukhuset och i nordöst nära Nosaby. Odlingslotter finns bland annat 

på Näsby fält intill Gamlegården och en mindre yta söder om Charlottesborgsområdet. Behovet av 
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odlingsytor bedöms som störst i västra delen av staden och markerna mellan Härlövs by och 

våtmarken har bedömts som svåra att bebygga. Därför är markanvändning för odling och kolonilotter 

lämplig. Tillfartsväg behöver lösas på ett lämpligt sätt. 

Område K Härlövs östermark (naturcamping) 

Den norra delen av det område som föreslagits för odling skulle kunna bli naturcamping med lite 

enklare utformning för att inte i första hand vara till för permanent uppställning av husvagnar utan 

främst för tillfälliga besökare till staden. Idag finns en mindre campingplats i Charlottesborgsparken 

nära detta område men Charlottesborgsparken lämpar sig bättre som stadsdelspark än camping. 

Staden behöver campingmöjligheter för att erbjuda besökare enklare boende. 

Led 1 Linnérundan 

Linnérundan går längs områdets nordöstra kant mellan naturum och bron över Härlövsängaleden. 

Här har gående förtur och cyklister ska ta en annan väg. 

Led 2 Tvärförbindelsen 

Mellan naturum och Härlövsängaleden föreslås en ny gång- och cykelväg i sydkanten av 

naturreservatet. Cyklister som ska till eller kommer från Näsby tar denna väg. 

Led 3 Kanalslingan 

Befintlig stig längs områdets östra kant ner till gång- och cykelbron över Helge å. 

Led 4 Vilanstigen öst 

Förslag på ny förbindelse i södra kanten av Härlövs ängar som ansluter till framtida bebyggelse på 

Vilans strandäng i söder.  

Led 5 Norra Härlövsstigen 

Norr om Härlövs backar finns en markväg som bör utvecklas till en G/C väg där cyklister kan färdas 

mellan bron över Härlövsängaleden och Lillö (och inte cykla på Linnérundan). 

Led 6 Härlövsbackarstigen 

Förslag på utveckling av befintlig markväg uppe på krönet av Härlövs backars östra kant med 

anslutningar ner till passager över Härlövsängaleden i nordöst och sydöst samt till parkeringen i 

sydväst. En diagonal förbindelse behöver också skapas från parkeringen i sydväst till bron över 

Härlövsängaleden i nordöst. 

Led 7 Utsiktsstigen 

En förbindelse i betesmarken från slingan runt krönet på backarnas östra och södra del till 

utsiktsplatsen på backarnas nordvästra del. 

Led 8 Vilanstigen väst 

Förslag på en förbindelse direkt söder om Härlövs backar som binder ihop cykevägen från naturum 

med Charlottesborg och infarten till backarna från sydväst. Ett vägreservat för vilanleden finns i 

översiktsplanen och ska beaktas. 

Led 9 våtmarksstigen 

En slinga runt våtmarkerna i väster för både cykel och gående (separerade).  
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Utsikt mot sydväst och Charlottesborgs bostadsområde. 

 

Utsikt från G/C bron mot norra sidan av Härlövs backar. 
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Utsikt från Härlövs backar mot Lillö kungsgård med våtmarken och energiskog framför. 

 

Utsikt från Härlövs backars nordöstra krön mot G/C bron och stadens siluett i bakgrunden. 
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5. Genomförande 

  1. Förstudien antas och ger underlag för fortsatt arbete. 

2. Täckningen av deponin avslutas och blir godkänd av Länsstyrelsen. (Cirka 20 cm på 

delar av Härlövs backar och 1 meter på Härlövs ängar.) 

3. Ansvar för iordningställande och förvaltning av området klargörs (förslagsvis 

biosfärkontorett för naturområdet i norra delen (delområde H och G) och tekniska 

förvaltningen för övriga delar). 

3. Möjligheten för extern finansiering av iordningställande av natur- och strövområdet 

undersöks. 

4. En detaljplan för Härlövs ängars södra del tas fram i samband med detaljplan för 

vallar och detaljplan för stadsbygd på Vilans strandäng. 

5. Vegetation, stigar, skyltning, parkeringar och staket iordningställs i etapper. 

6. Skötselplaner antas för den fortsatta förvaltningen och skötseln av de olika 

delområdena. 
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