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Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 

Den nya järnvägen kommer att göra stora avtryck i landskapet där 
den går fram. För att möjliggöra en så bra landskapsanpassning som 
möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet och 
potential. En landskapskaraktärsanalys (LKA) ligger därför som grund för 
utredningsarbetet. 

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på samspelet mellan ett områdes 
naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt 
upplevelsebara förhållanden. Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt 
bild av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter 
och potential. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en översiktlig nivå 
och kommer att fördjupas i samband med val av sträckning i kommande 
planläggningsprocess. 

Studien omfattade inledningsvis ett stort geografiskt område mellan 
Jönköping och Malmö. Efter Sverigeförhandlingens besked i februari 2016 
om att det var sträckan Taberg/Tenhult – Värnamo – Hässleholms – Lund 
som bäst uppfyllde uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet har 
utredningsarbetet koncentrerats kring stationsorter och sträckorna mellan 
orterna.  Analyserna av tätorterna är mer inzoomade jämfört med sträckorna 
vilket ger en något mer finmaskig indelning i landskapskaraktärsområden.

Arbetet med landskapskaraktäriseringen har skett i en grupp bestående 
av landskapsarkitekter, ekologer/biologer, kvartärgeologer och 
kulturmiljöexperter. Fältbesök har genomförts för att fånga gemensamma 
intryck och verifiera karaktärsområdesindelningen. Syftet med att ange 
ett områdes känslighet och potential är att tidigt se möjligheterna till en 

så bra lösning som möjligt.  Bedömningen av känslighet och potential är 
ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som görs utifrån 
en helhetssyn på landskapet. Att visa på känslighet i landskapet är inte att 
uppmana till ett undvikande av olika områden. Det syftar heller inte till någon 
klassning eller gradering av områden.

Landskapskaraktärsområden
Utredningsområdet har delats in i 44 karaktärsområden. Områdena beskrivs 
utifrån dess geologiska förutsättningar, naturmiljö, kulturmiljö samt hur 
landskapet upplevs. Dess känslighet och potential lyfts fram. Ett antal 
nyckelfaktorer för varje landskapskaraktär redovisas.  Med nyckelfaktorer 
menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer som har betydelse 
för landskapstypens karaktär och funktion och som kan påverkas av järnvägen. 

Höghastigehetsjärnväg i Spanien. 
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För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Det ska poängteras 
att de komplexa områdena inte visar på områden att undvika, utan områden 
som i denna skalnivå identifierats ha flera överlappande värden.

Taberg/Tenhult – Värnamo. 
Stäckan går genom ett storskaligt kuperat landskap och längre söderut ett 
sjörikt flackt landskap. Mot norr är landskapet mer kuperat. Landskapets 
rikting är genomgående nord-sydlig med Lagans dalgång som tydlig markör av 
riktningen. 

Värnamo-Hässleholm. 
Sträckan går till stora delar genom ett sjörikt flackt landskap. I de södra 
delarna övergår landskapet till ett mosaiklandskap.  Sträckan präglas av 
de vidsträckta flacka skogslandskapen som bryts upp av vattendrag med 
uppodlade dalgångar i nord-sydlig riktning. De södra delarna saknar riktning 
och har en mer jämn fördelning mellan öppna och och slutna (skogsbevuxna) 
landskap.

Hässleholm och Lund. 
I de norra delarna går sträckan genom mosaiklandskapet som söder om 
Hässleholm genomkorsas av flera horstar vilka går i nordväst-sydostlig 
riktning. Längre söderut övergår landskapet till utpräglats slättlandskap.  

Södra Sverige indelat i landskapstyper. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige”. Källa: Trafikverket
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Generella känsligheter 
Inom i stort sett hela utredningsområdet, bortsett från Skånes slättlandskap 
är jordbruken ofta småskaliga, insprängda i stora skogsbygder och 
koncentrerade till vattendrag och sjöar. Jordbruksmiljöerna fyller funktioner 
för såväl flora, fauna och som kulturbärare och de är känsliga för försvårade 
brukningsmöjligheter.  

Även skogsbruket har en viss känslighet när det gäller påverkan som kan 
försvåra brukandet. Skogsbruket bidrar till en levande landsbygd och 
möjliggör för människor att bo kvar på landsbygden. Det i sin tur bidrar till 
viss del till ett mer varierat landskap och fungerande infrastruktur. 

Det finns en viss känslighet som avser landskapets skala, form och 
rumslighet kopplat till höghastighetsjärnvägen som element. De olika 
landskapskaraktärsområdena har olika förmåga att ”ta emot” detta element. 
Småskaliga landskap bedöms vara mer känsliga, eftersom skalan bryts – 
d.v.s. skalbrott. Kopplat till detta hör den visuella aspekten och hur synlig 
höghastighetsjärnvägens blir i olika landskap och hur anläggningen förankras i 
eller kan anpassas till landskapet. 

Generell potential 
Genomgående utmed hela sträckan finns potential att skapa miljöer som 
det lokalt råder brist på, både inom trädsäkringszonen men även i de fall 
landskapsmodellering används till att skapa nya miljöer.

Höghastighetsjärnvägens sidoområden kan utformas så att 
spridningssamband stärks.

Driftvägar kan bidra med nya rörelsemöjligheter och nyttas för såväl friluftsliv 
som skogs- och jordbruk. 

Utformas järnvägen och dess omgivningar väl kan potential till att skapa nya 
miljöer uppstå. 
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1 Bakgrund 
Denna rapport är ett underlag för Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 
Jönköping - Malmö och i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen. 
Kunskapen om varför landskapet ser ut som det gör och förståelsen för hur det 
fungerar är avgörande för möjligheten att förlägga och utforma järnvägen så 
bra som möjligt. 

1.1 Ändamål och Övergripande projektmål
Trafikverket har formulerat följande ändamål för höghastighetsjärnvägen:

• Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 
hållbara transporter för människor och gods

• Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

• Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm 
C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och 
en halv timme

• Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 
näringsliv

Trafikverket har också gjort en precisering av ändamålet genom ett antal olika 
övergripande projektmål. Dessa är knutna till de transportpolitiska målen, 
funktionsmålet och hänsynsmålet. De övergripande projektmålen beskriver 
både vad som eftersträvas inom respektive område men också vad systemet 
ska bidra med. De övergripande projektmålen är gemensamma för hela 
höghastighetssystemet. Trafikverket har formulerat följande Övergripande 
projektmål:

• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor 
för alla.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
att binda samman större städer.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och 
stationsorter.

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, 
och med anpassning till, landskapets förutsättningar.

• Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till 
långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd. 

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter 
som utmed höghastighetsjärnvägen. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål. 

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas och så att 
en effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel.

Till varje övergripande projektmål har också ett antal olika specifika 
projektmål formulerats för Åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. Det är mot 
projektmålen som bedömningen av måluppfyllelse för olika alternativ görs.

1.2 Landskapskaraktärsanalysens bidrag
För att en järnvägsanläggning ska kunna uppfylla restidsmålet 2 timmar 
mellan Stockholm och Göteborg krävs hastigheter på 320 km/h. Kraven 
på banan och dess geometri är därför höga. Ett stelt, storskaligt och linjärt 
element ska infogas i landskapet. 

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på samspelet mellan ett områdes 
naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll 
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samt upplevelsebara förhållanden. Den är underlag för bedömning av 
landskapets känslighet och utgör stöd för det inledande arbetet i kommande 
lokaliseringsskede. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en översiktlig 
nivå och kommer att fördjupas i samband med val av sträckning i kommande 
planläggningsprocess. 

Rapporten är upplagd så att läsaren först får en beskrivning av bakgrund, 
syfte och metod. Därefter följer kapitel 4-9 som redovisar en helhetsbild av 
landskapets karaktärer och funktioner. En del av arbetet med analysen har 
varit att definiera skillnader i landskapskaraktärer. Utredningsområdet har 
delats in i 44 karaktärsområden och utifrån dessa görs karaktärsbeskrivningen.

I samband med Sverigeförhandlingens arbete kring stationsorterna gjordes 
tätortsanalyser för Värnamo, Hässleholm och Lund. Tätortsanalyserna är 
gjorda i en annan skala. Kring tätorterna är landskapskaraktärsområdena 
indelade mer finmaskigt, vilket innebär att de under passagerna täcks in helt i 
ett mer övergripande karaktärsområde. 

1.3 Landskapskaraktärsanalys i ÅVS-arbetet
Åtgärdsvalsstudier kan generellt sägas vara ett verktyg som hjälper till att 
koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad 
som kan bli viktiga frågor att hantera i det fortsatta arbetet med planering 
och projektering av höghastighetsjärnvägen. Landskapskaraktärsanalysen 
är ett steg i processen att identifiera dessa mål och lösningar genom 
att samla kunskap och förståelse om det landskap åtgärderna inom 
åtgärdsvalsstudien rör sig i. Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt 
bild av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter 
och potential. I arbetet med att hitta de bästa lösningarna är därför 
landskapskaraktärsanalysen utgångspunkt för såväl de tekniska lösningarna 
som val av höghastighetsjärnvägens sträckning, läge och utformning. 

Arbetsprocess i ÅVS-arbetet. Källa: Trafikverket.



12

1.4 Tidigare utredningar 
Nedan listas ett urval av utredningar med koppling till den här studien:

• Kapacitetsutredningen, ett flertal utredningar, t.ex. Transportsystemets 
behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och 
utblick mot år 2050 (Trafikverket, 2012)

• Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö 
(Trafikverket 2015)

• Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige(ÖLKA), 
Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg 
Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö (Trafikverket, 2015).

• Höghastighetsbanor - ”anpassning till landskapets förutsättningar och 
funktioner”, 2009.

1.5 Geografisk avgränsning
För geografisk avgränsning hänvisas läsaren till Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö (2017-02-15).

Utbredningsområdet har utgjorts av det gröna området markerat på bilden ovan. Utredningsområdet har sedan 
successivt avgränsats genom olika prioriteringar och val. Dessa beskrivs närmare i PM Val och prioriteringar.

Successivt under projektets gång har området som utreds avgränsats till ovanstående. Utredningsormådets 
gränser utgår i stort ifrån restiden.
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2.1 Landskapskonventionen
Enligt den Europeiska landskapskonventionen, som ratificerats av Sverige 
år 2011, definieras landskap som: ”Landskap är ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Ratificering innebär 
att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i sin nationella 
lagstiftning och politik.

Konventionen betonar landskapet som en viktig del av människors 
livskvalitet överallt. Den omfattar såväl stadsområden som landsbygd, såväl 
vardagslandskapet som särskilt värdefulla landskap, men även landskap som 
är negativt påverkade och mindre estetisk tilltalande. Det behöver beaktas när 
landskapet som helhet värderas. 

Sverige har i och med ratificeringen förbundit sig att bedriva en aktiv 
landskapspolitik och förvalta landskapet genom att sätta mål för, utveckla, 
förbättra och skydda landskap. I Sverige sker det genom kommuners och 
myndigheters arbete enligt gällande lagstiftning.

2.2 Syfte med Landskapskaraktärsanalysen
Alla åtgärder och förändringar som vidtas, påverkar och präglas av det 
omgivande landskapet. Höghastighetsjärnvägens sträckning mellan Jönköping 
och Malmö kommer oavsett var den lokaliseras att bli cirka 25 mil lång och 
passera genom många olika typer av landskap. Den nya järnvägen kommer 
att göra stora avtryck där den går fram. För att höghastighetsjärnvägen ska 
kunna lokaliseras och utformas så landskapsanpassat som möjligt är det 
viktigt att förstå landskapets känslighet, tålighet och vilka potential som 
kan lösas ut om en höghastighetsjärnväg förläggs i just det landskapet. En 
viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets sträckningar är därför 
att ha kunskap och förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. 
Landskapskaraktärsanalysens viktigaste uppgift är att bidra till en bättre 

sträckning, utformning och utförande av infrastrukturåtgärder. Därför ska den 
utgöra en kunskapsgrund för planerings- och projekteringsprocessen. 

Det utredda området har inom arbetet med denna landskapskaraktärsanalys 
delats in i 44 karaktärsområden och utifrån dessa görs karaktärsbeskrivningen.  
För beskrivning av de yttre områdenas geografiska avgränsning, se 
Åtgärdsvalsstudien, 4.2.

LANDSK
APSKARAKTÄRSANALYS

KÄNSLIGHET POTENTIALUTVECKLINGSTENDENSER

KARAKTÄRSBESKRIVNING

LANDSKAPETS TIDSDJUP LANDSKAPETS FORM LANDSKAPETS EKOLOGI

Landskapskaraktärsanalysens delar. Källa: ”Landskap i långsiktig planering”, Trafikverket.

2 Landskapskaraktärsanlays – syfte och metod
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2.3 Metod 
Arbetet med landskapskaraktärsanalysen har i stort skett i enlighet med den 
metod som redovisas för i ”Landskap i långsiktig planering” med delrapporter 
och underlag, och som i sin tur bygger på LCA metoden (Landscape Character 
Assessment).

Karaktärsbeskrivningarna grundas i tematiska studier av landskapsekologi, 
människans landskapsutnyttjande över tid och landskapets form. 
De teman som analyserats är de som bedömts beröras av just en 
höghastighetsjärnväg. Se lista nedan över vilka tematiska kartstudier som 
ingått i denna analys. Kartorna finns samlade i Miljöbedömningen. I denna 
landskapskaraktärsanalys har socioekonomiska aspekter i ett översiktligt 
perspektiv delvis ingått i analysen.

Att identifiera och lyfta fram landskapets känslighet och potential 
ger förståelse för och pekar på viktiga frågor att beakta om en 
sträckning av höghastighetsjärnvägens blir aktuell i de respektive 
landskapskaraktärsområderna.

Landskapskaraktärsanalysen innefattar beskrivningar av aspekter som i 
Miljöbedömningen ingår i Fokusområde landskap, dessa är; ”Landskapets 
form och upplevelse” samt delar av ”Kulturmiljö” och ”Naturmiljö”. Dessa 
tre aspekter beskrivs och målbedöms var för sig i miljöbedömningen. 
Övriga aspekter och/eller tematiska studier som gjorts i samband med 
landskapskaraktärsanalysen redovisas i sin helhet i miljöbedömningen. 

Lista på genomförda tematiska kartstudier (återfinns i Miljöbedömningen):

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Geologi

• Hydrologi

• Jorddjup

• Topografi

• Befolkningstäthet

• Materiella tillgångar

”Snurran” ger en bild av de olika momenten i arbetet med landskapskaraktärsanalysen.  Källa: ”Landskap i 
långsiktig planering”, Trafikverket.
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2.3.1 Karaktärsbeskrivning
För motiv till geografisk avgränsning av utredningsområdet hänvisas läsaren 
till ÅVS-rapporten. I arbetet med landskapskaraktärsanalysen har landskapet 
inom utredningsområdet delats in i karaktärsområden. Indelningen har 
utgått från de landskapstyper som identifierats inom arbetet med den 
Översiktliga landskapskaraktärsanalysen (ÖLKA). Då analysen för ÖLKA 
gjordes för stora delar av södra Sverige och var mer översiktlig, sammanfaller 
landskapskaraktärsområdenas gränser inte alltid med landskapstypernas. 
Landskapstypernas gränser har inte justerats i denna rapport.  Det ska också 
påpekas att aktuell LKA fortfarande är storskalig.

Arbetet med landskapskaraktäriseringen har skett i en grupp bestående 
av landskapsarkitekter, ekologer/biologer, kvartärgeologer och 
kulturmiljöexperter. Även experter på befolkning har bidragit med underlag 
avseende de olika befolkningsmönstren.  Fältbesök har genomförts för att 
fånga gemensamma intryck och verifiera karaktärsområdesindelningen. 
Indelningen i karaktärsområden är tänkt att visa på skillnader inom området 
och göra det lättare att kommunicera kring landskapets särdrag. Verkligheten 
är förstås mer dynamisk och komplex.

Fältbesök där experter inom landskaparkitektur, ekologi/biologi, kvartärgeolog och kulturmiljö deltog. 

2.3.2 Känslighet och potential
Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att tidigt se 
möjligheterna till en så bra lösning som möjligt.  Bedömningen av känslighet 
och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som 
görs utifrån en helhetssyn på landskapet. 

Att visa på känslighet i landskapet är inte att uppmana till ett undvikande 
av olika områden. Det syftar heller inte till någon klassning eller gradering 
av områden. Utan att visa på känslighet är snarare ett ”tänk på att!” – ett 
sätt att uppmärksamma vad som är väsentligt att beakta för att behålla eller 
utveckla kvaliteter i landskapet samt att tidigt hitta de väsentliga frågorna för 
utformningen. Flera faktorer kan bidra till en samverkande känslighet. 

Via bedömning av känslighet och potential i landskapet kan 
rekommendationer formuleras som pekar på behov av fördjupad kunskap eller 
som utgör stöd för anläggningens utformning.

Att se potential i landskapet är ett proaktivt sätt att optimera lösningar. 
Potential handlar inte om hänsyn, åtgärder eller kompensation som styrs 
av miljölagstiftningen. Genom att se potentialen i landskapet kan man med 
hjälp av den anläggning som planeras stärka eller utveckla en karaktär eller 
funktion i landskapet alternativt åtgärda en identifierad brist. Potential har 
ofta en nära koppling till vissa typer av ekosystemtjänster. Men även en 
positiv resenärsupplevelse är exempel på en potential som behöver beaktas vid 
utformning av anläggningen då den bidrar till en attraktiv tågresa. 
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En karaktärsbeskrivning är en neutral beskrivning av landskapets kännetecken. 
Valet av nyckelfaktorer utifrån en karaktärsbeskrivning bygger däremot 
på det trafikpolitiska hänsynsmålet som i sin tur grundas i de nationella 
miljökvalitetsmålen, där en hållbar utveckling eftersöks. Nyckelfaktorerna 
pekar på kvaliteter i landskapet som är väsentliga för att behålla i samband 
med järnvägsutbyggnaden för att inte karaktären ska gå förlorad. I detta ligger 
en värdering som bygger på landskapets samverkande karaktär och funktion. 

2.3.3 Landskapskomplex
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att 
öka förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har 
en sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Detta är en 
arbetsmetod för att identifiera områden i landskapet där fördjupande studier 
av samverkande aspekter och intressen bör göras inledningsvis i kommande 
skeden. Det ska poängteras att de komplexa områdena lyfter landskapets 
känslighet och inte direkt pekar på områden som ska undvikas. I kommande 
processer kommer skyddade landskapsområden och värden att prövas enligt 
lagstadgade processer och gällande praxis. Detta oavsett om landskapet 
identifierats som komplext eller inte. 

Identifieringen av landskapskomplexen har studerats och avgränsats på en 
övergripande nivå. Arbetet har gjorts gemensamt mellan specialister inom 
teknikområden för landskap, natur- och kulturmiljö. Arbetet grundar sig på 
de fältbesök, som ligger till grund för såväl landskapskaraktärsanalysen som 
miljöbedömningen. 

Städer och tätorter utgör mycket komplexa områden men har undantagits från 
komplexitetsanalysen, då dessa behöver analyseras i en mer detaljerad skala 
än inom ramen för denna studie. 

2.3.4 Utvecklingstendenser
Landskapet är föränderligt. En höghastighetsjärnväg, vilken i sig är en stor 
förändring, kan påskynda eller avstanna andra redan pågående processer. Ett 
försök att se sådana pågående tendenser har gjorts med hjälp av tillgänglig 
befolkningsstatistik och från synintryck i fält. 

2.3.5 Nyckelfaktorer
Med nyckelfaktorer menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer 
som har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan 
påverkas av järnvägen. 
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2.4 Medborgardialog kring planering och förvaltning av landskapet
Landskapskonventionen lyfter betydelsen av medborgarnas möjlighet att 
medverka i och påverka planering och förvaltning av landskapet. 

Den successiva uppbyggnaden av kunskap om och förståelse för landskapet 
under planeringsprocessen bör ta tillvara både expertkunskap och lokalt 
kunnande. I tidiga skeden studeras stora områden och då fokuseras på 
expertkunskap och regional kompetens. Ju mer detaljerade studierna blir, 
desto större är möjligheten för människor som bor och verkar i landskapet att 
både medverka och påverka genom att bidra med kunskap. 

Då åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö 
omfattat mycket stora geografiska områden och analyser på en översiktlig och 
principiell nivå har någon aktiv medborgardialog ännu inte initierats. När 
planeringen längs de aktuella sträckorna övergår i arbete med järnvägsplaner 
tar en formella samrådsprocess vid. Då formaliseras hur och i vilken 
omfattning en aktiv medborgardialog kring landskapsfrågorna ska genomföras.
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3 Regionala landskapstyper

Södra Sverige indelat i landskapstyper. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket

Följande landskapstyper identifierades i den inledande 
landskapskaraktäriseringen som gjordes inom ramen för ”Översiktlig 
landskapskaraktärsanalys” som togs fram av Trafikverket under 2015. Här 
återges endast korta beskrivningar. För mer utförliga beskrivningar hänvisas 
läsaren till rapporten. 
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Översiktlig karta över jordarter. Översiktlig karta över terräng.
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Schematisk illustration av slättlandskapet. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” 
Trafikverket 

3.1 Slättlandskap 
Slättlandskapen är flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden. 
Strukturen spänner mellan vidsträckt öppenhet till mer uppbrutna delar där 
skogklädda flacka kullar, bebyggelse och trädridåer begränsar utblickarna.

Schematisk illustration av mosaiklandskapet. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” 
Trafikverket 

3.2 Mosaiklandskap 
Mosaiklandskapet är böljande och småkuperat med små relativa 
höjdskillnader. Landskapstypen växlar mellan öppna och slutna rum 
och utblickarna begränsas av skogsklädda partier och trädridåer. 
Mosaiklandskapen ligger ofta i övergångszonen mellan slättlandskap och 
skogsdominerade landskap.

3.3 Åslandskap
Mellan de flacka slätterna i södra Småland och nordvästra Skåne löper ett 
antal skogsdominerade horstar och höglänta, böljande mosaiklandskap.

3.4 Storskaligt sprickdalslandskap
Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar 
och dalar följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av svaghetszoner 
i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger 
företrädesvis i dalgångarna.

Schematisk illustration av åslandskapet. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” Trafikverket 

Schematisk illustration av storskaligt sprickdalslandskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket 
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3.5 Sjörikt flackt landskap
En stor del av Södra Småland ligger på den svagt sluttande urbergsslätten. 
Topografin är flack till böljande och mycket sjörik. Området ligger 
huvudsakligen över högsta kustlinjen och domineras av morän.

3.7 Vätternsänkan 
Området präglas av dess stora höjdskillnader, de branta sluttningarna i öst. 
Vätterns sydspets har präglats av mänsklig närvaro genom hela historien. 
Dagens numera sammanvuxna flerkärniga stadslandskap har påverkat den 
västra sidans odlingslandskap av herrgårdskaraktär. 

Schematisk illustration av sjörikt flackt landskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” 
Trafikverket 

Schematisk illustration av storskaligt böljande landskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket 

Schematisk illustration av vätternsänkan. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” Trafikverket 

3.6 Storskaligt böljande landskap (bergkullandskap)
Denna landskapstyp återfinns i ett bälte från de södra delarna av Västra 
Götaland till de norra delarna av Småländska höglandet, med skog och berg 
som når över 300 meter.
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3.8 Landskapskaraktärsområden
I följande kapitel beskrivs de karaktärsområden som har identifierats mellan 
Taberg/Tenhult – Lund. Utredningsområdet och karaktärsområderna har 
delats upp i tre sträckor Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm 
och Hässleholm – Lund och omfattas av fyra kartor, se figur intill. 
Utredningsområdet är cirka 30 km brett och 240 km långt och passerar över 
tre länsgränser. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Taberg/Tenhult-Lund. Kartan är indelad mellan delsträckorna; 
Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm (2 kartblad), Hässleholm-Lund.
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3.8.1 Generell känslighet 
Inom hela utredningsområdet, från Taberg/Tenhult i norr till Lund i söder, 
domineras landskapet av flacka och mosaikartade skogslandskap. I dessa 
landskap är jordbruken ofta småskaliga och koncentrerade till vattendrag och 
sjöar. De finns även till viss del insprängda i skogslandskapen. Jordbruken 
bidrar till variation i landskapet. De fyller funktioner för såväl flora, fauna 
och som kulturbärare. Dess småskalighet gör dem känsliga för försvårade 
brukningsmöjligheter, t ex genom en barriär som skiljer gårdscentra från 
odlingsmark. Detta är en återkommande känslighet i hela området, bortsett 
från slättlandskapen. 

Även skogsbruket har en viss känslighet när det gäller påverkan som kan 
försvåra brukandet. Det kan vara i form av splittring av ägor och barriäreffekter 
som skapar långa omvägar för brukaren. Skogsbruket bidrar till en levande 
landsbygd och möjliggör för människor att bo kvar på landsbygden. Det 
i sin tur bidrar till viss del till ett mer varierat landskap och fungerande 
infrastruktur. 

Det finns en viss känslighet som avser landskapets skala, form och 
rumslighet kopplat till höghastighetsjärnvägen som element. De olika 
landskapskaraktärsområdena har olika förmåga att ”ta emot” detta 
element. Storskaliga landskap bedöms som mindre känsliga då skalan i sitt 
sammanhang passar anläggningens, medan småskaliga landskap är mer 
känsliga, eftersom skalan bryts – d.v.s. skalbrott. Kopplat till detta hör den 
visuella aspekten och hur synlig höghastighetsjärnvägens blir i olika landskap 
och hur anläggningen förankras i eller kan anpassas till landskapet. 

3.8.2 Generell potential 
Genomgående utmed hela sträckan finns potential att skapa miljöer som 
det lokalt råder brist på, både inom trädsäkringszonen men även i de fall 
landskapsmodellering används till att skapa nya miljöer.

Höghastighetsjärnvägens sidoområden kan utformas så att spridningssamband 
stärks.

Driftvägar kan bidra med nya rörelsemöjligheter och nyttas för såväl friluftsliv 
som skogs- och jordbruk. 

Utformas järnvägen och dess omgivningar väl kan potential till att skapa nya 
miljöer uppstå. 

Exempel på jordbruksdrift i mindre skala. Dessa funktioner och detta landskap är känsliga för påverkan som 
kan innebär försvårade brukningsmöjligheter, t ex genom en barriär som skiljer gårdscentra från odlingsmark.
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4 Karaktärsområden mellan Taberg/Tenhult 
- Värnamo
Utredningsområdet mellan Taberg/Tenhult ner till Värnamo är 60 km 
långt och ca 30 km brett. Området ligger inom Jönköpings län och 
innefattar Jönköpings stad, Vaggeryd-, Gnosjö-, och Värnamo kommun. 
De tätorter som passeras förutom Taberg, Tenhult och Värnamo är 
Hok, Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Området består bland annat 
av ett storskaligt böljande landskap, - det småländska höglandet, som 
domineras av skog. Landskapet har tydliga nordsydliga riktningar med 
flertalet moss- och myrmarker och stråk där Store Mosse väster om 
Värnamo utgör den största. Inom området finns ett antal väl bevarade 
odlingslandskap med lång kontinuitet, lokaliserade i höjdlägen. Det största 
området av sammanhängande odlingslandskap ligger söder om Taberg, i 
Bratteborgsområdet. I nord-sydlig riktning sträcker sig två större dalgångar, 
Lagans dalgång i väst och Häråns dalgång i öst. Dessa omges av flackare 
partier av isälvsavlagringar. E4:an går parallellt längs med Lagans dalgång 
från Jönköping till Värnamo, vidare söder ut. Utanför Skillingaryd ligger 
Skillingaryds skjutfält som varit militärt område sedan 1600-talet. Nordöst om 
Värnamo ligger Hagshults flygplats som används för militära ändamål. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. 
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Väster om Värnamo ligger Store Mosse nationalpark, en av södra Sveriges största myrmark. Området har en unik flora och fauna, och är välbesökt året om av såväl fåglar som människor. 
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4.1 Tabergsådalen

4.1.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Inom ramen för utredningsområdet tangeras endast en liten del av 
Tabergsådalen. Landskapet präglas starkt av förkastningsbranter i nord-
sydlig riktning som utgör en förlängning av Vätternsänkan. Berggrunden 
består av graniter med en ålder på 1,3 till 1,4 miljarder år. Det finns ett stort 
inslag av mörka djup- och gångbergarter. Taberg består av en sådan mycket 
mörk bergart som har ett stort innehåll av ett ovanligt mineral som innehåller 
vanadin, titan och magnetit. 

Dalgången är fylld med isälvssediment av sand, grus och silt som ömsom bildar 
flacka fält och ömsom stora kullar. De uppstickande bergkullarna är täckta av 
tunn morän. De flackare partierna runt omkring karaktäriseras av välbevarade 
odlingslandskap med äng och naturbetesmarker. 

I Tabergsådalen rinner Tabergsån fram. Tabergsån har tidigare haft stor 
betydelse för fabriker och kraftverk. Här har industriverkasamheter som 
gjuteri-, konfektion- och snickeriverksamheter bedrivits. Taberg har varit en 
viktig plats för brytning och hantering av järnmalm sedan medeltiden och 
i området kan flera lämningar från järnhanteringen hittas. Området utgör 

riksintresse för kulturmiljövården. Idag präglas karaktären kring ån av dess 
kvarvarande byggnader och kvarnar.

Berget Taberg reser sig över 100 meter högre än omgivningen och ger en stark 
prägel på omgivande landskap. Ravinen är smal och upplevs som trång, med 
flertalet element som vägar, järnvägar, Tabergsån samt ett pärlband villor 
längsmed vägen.  Taberg som är ett Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvård har genom bergarten en särpräglad och mycket artrik växtlighet. 
De sällsynta ormbunksarterna brunbräken och grönbräken återfinns här. 
Som lokal för mossor tillhör Taberg de artrikare i södra Sverige. Ett flertal 
fladdermusarter övervintrar i de gamla gruvgångarna. 

Med sin rika flora- och fauna och intressanta geologi är Taberg och dess 
omgivning ett välbesökt turistmål med stora rekreationsvärden. Orterna 
Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp har en intressant tätortsbildning 
av ”bandstadskaraktär”, det vill säga att en stor del av husen är placerade längs 
med huvudgatan.  

Utsiktplats uppe från Taberg. Ett välbesökt turistmål med långa vyer över omgivande landskap.  

Karaktärsområdet Tabergsådalen. 
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Illustration av nyckelfaktorer. 

Nyckelfaktorer

• Ålderdomlig karaktär av industriverksamhet och järnhantering

• Dramatisk ravinformation

• Tätorternas ”bandstadskaraktär”

• Berget Taberg och dess geologi

• Den unika flora- och faunan

4.1.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Den rika floran- och faunan är känslig för fragmentering och barriäreffekter 

samt utradering.

• Kulturmiljöerna kopplade till industriverksamheten är känsliga för 
utradering och brutna samband.

• Tabergs berg är unikt och känsligt för fysisk påverkan. 

• Området runt Taberg har värdefulla rekreationsvärden som är känsliga för 
barriäreffekter och bullerpåverkan.

Potential
• Se Generell potential (s.21)

Utsikt från Taberg, här ser man den kraftiga ravinen nere i Tabergsdalen.
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4.2 Skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap

4.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Söder om Vätternsänkan, på båda sidor om Häråns dalgång, runt Lagans 
dalgång, öster om Store Mosse och norr om Värnamo breder sig ett flackare 
skogs- och myrlandskap ut sig med inslag av mindre jordbruksmarker. 
Landskapskaraktären ligger inom det den regionala landskapstypen Sjörikt 
flackt landskap. Landskapet karaktäriseras av de flacka isälvsavlagringarna, 
som domineras av tallskog tillsammans med ett flertal större moss- och 

myrmarker, våtmarker och vattendrag. Majoriteten av skogen består i övrigt av 
barrskog, ofta produktionsskog. 

Landskapet domineras av isälvssediment bestående av sand och grus. Dessa 
skapar stora flacka fält som bildats framför inlandsisen när den smält undan.  
Isälvar bildade ett intrikat mönster av flätfloder som resulterade i flacka 

Karaktärsområdet skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap, båda sidor om Härån- och Lagans 
dalgång.  

Karaktärsområdet skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap, söder om Vätternsänkan.
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väldränerade sandurfält. Mellan sandurfälten finns stora områden med torv 
och kärrtorv i myrmarker. De mindre torvmarkerna är troligen dödisgropar 
d.v.s. sänkor som bildats när is från inlandsisen legat kvar och sedan smält 
bort. Kärrtorvmarker mellan Lagan och E4 i norra delen är relativt grunda, 
0,5-1 m. Övriga mindre våtmarker kan ha en torvmäktighet på ett par meter 
som mest. Sjöarna som återfinns inom området utgörs även de av sänkor som 
än så länge inte vuxit igen. 

Sandurfält har under lång tid använts som exercis- och övningsfält av 
militären. När flyget uppstod var sandurfält bra platser att anlägga flygplatser 
på, då dessa är flacka och väldränerade. Det flacka området norr om Värnamo 
öster om E4:an används än idag av militären, vilket gör det otillgängligt för 
allmänheten. 

Inom området är höjdskillnaden liten, de uppstickande höjderna består 
av berg med ett tunt moräntäcke. På fåtalet platser finns det områden 
med mindre odlingslandskap med lång kontinuitet. Odlingsområderna är 

Skogs- och myrlandskapet väster om Hok där odlingsområderna är lokaliserade uppe på höjder som små öar i det annars flacka sandiga skogslandskapet. Här domineras landskapet av barrskog, ofta produktionsskog.

lokaliserade uppe på höjder och ligger som små öar ute i det annars flacka 
sandiga skogslandskapet. Ett exempel är Fryele nordöst om Värnamo. En 
bymiljö med kyrka och jordbruksmarker med en småskalig och känslig 
landskapsbild. Majoriteten av dessa områden upplevs som mer eller mindre 
otillgängliga och är till stor del obebodda. Koncentrationen av kända 
fornlämningar är låg då odling och bosättningsförutsättningarna varit få, 
vilket speglar avsaknaden av bebyggelse inom området. Vägnätet är litet ute 
i moss- och myrmarken. E4an skär genom delar av områdena och upplevs på 
sina ställen som en barriär.

Det finns flertalet utpekade riksintressen för naturvård samt Natura 
2000-områden inom det flacka skogs- och myrlandskapet. Dessa består av 
svagt välvda mosseytor, kärr och mader med rik vegetation. Majoriteten av 
dessa områden har även ornitologiska värden; Store Mosse och Farbergskärret 
sydväst om Taberg, Konungsömossen sydöst om Tenhult, Moarps- och 
Mörhulta mosse vid Hok, öster om Store Mosse utanför Värnamo. 
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Illustration av nyckelfaktorer. 

Nyckelfaktorer

• Öppna myrmarker och storskaliga landskapsrum

• Stora sammanhängande barrskogsområde i flack terräng

• Ett aktivt skogsbruk med sammanhängande områden av produktionsskog

• Fåtal områden av odlingslandskap, men de som finns har lång kontinuitet

• Oexploaterad glesbygd

• Småskaligt vägnät

• Fåtal områden av odlingslandskap, men som har lång kontinuitet

4.2.2 Känslighet och potential
Känslighet

• Brukandet av produktionsskog är känsligt för fragmentering 
av arronderingarna och barriäreffekter som kan försvåra 
framkomligheten.  

• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering och som 
förändrar de hydrologiska förutsättningarna och därmed 
påverka landskapets rumsliga upplevelse. 

• De flacka och öppna markerna är känsliga för visuell påverkan 
och spridning av buller, vilket båda kan påverka ornitologiska 
värden. Områden med utpekade ornitologiska värden är; Store 
Mosse och Farbergskärret sydväst om Taberg, Konungsömossen 
sydöst om Tenhult, Moarps- och Mörhulta mosse vid Hok, 
området öster om Store Mosse utanför Värnamo.

• Moss- och myrmarker med höga naturvärden är känsliga för 
fragmentering, barriäreffekter och utradering. Områden med 
utpekade höga värden är; Konungsömossen sydöst om Tenhult, 
Tjurhultsmosse nordöst om sjön Eckern och Moarps- och 
Mörhulta mosse vid Hok.

• De få odlingsområdena som finns är känsliga för fragmentering 
och barriäreffekter som försvårar brukandet. Exempelvis kring 
Fryele öster om Värnamo.

Potential 
• Om järnvägen vid någon punkt tangerar E4:an finns det en 

möjlighet att förbättra passager i östlig-västlig riktning, för att 
på så vis reducera dagens barriäreffekter.

• Se även generell potential (s.21)
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4.3 Storskaligt kuperat skogslandskap söder om Tenhultasjön

4.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området söder om Tenhultasjön ligger inom landskapstypen Storskaligt 
böljande landskap. Landskapet karaktäriseras av den topografiskt stora skalan 
med inslag av berg där höjderna når upp mot 300 möh. Området vid Spexeryd, 
har under en tid används för mineralbrytning. Idag är det utpekat som 
riksintresse för naturvård med geologiska värden med riksvärde för mineral. 
Majoriteten av marken består av skogsmark med inslag av odlingslandskap 
uppe på moränhöjderna, med värdefulla ängs- och hagmarksarter kopplade 

Karaktärsområdet storskaligt kuperat skogslandskap söder om Tenhultasjön. 

till sig. Uvaberget i anslutning till Tenhultasjöns sydvästra sidan har branta 
bergsidor där barrskogsnaturen är utpekad som riksintresse för naturvård. En 
liten del av området erhåller Natura 2000-status, och vissa Natura 2000-arter 
förekommer. Landskapet ner mot Tenhultasjön har en stark landskapsbild, då 
omgivande höjdpartier erbjuder storartade och långa utblickar. 

Området har ett bitvis rikt och varierat fornlämningsbestånd med högst 
koncentration i området kring Slätteryd och i herrgårdslandskapet vid Sjöberg.

Tenhultsdalen ner mot Jönköing, vänster i bild tar det storskaligt kuperat skogslandskapet söder om 
Tenhultasjön vid. Från höjderna ges det möjlighet till långa utblickar over landskapet. Källa: Trafikverket 
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4.3.2 Känslighet och potential
• De få odlingslandskapen är känsliga för fragmentering och barriäreffekter.

• Området i anslutning till Tenhultasjön med utpekade naturvärden är känslig 
för fragmentering och barriäreffekter som påverkar deras livsmiljöer. 

• Landskapsbilden kring Tenhultasjön är stark och känslig för en högt placerad 
höghastighetsjärnväg som då blir väl synlig i landskapet.

Potential
• De stora höjdskillnaderna kan erbjuda fina utblickar för resenärerna över 

kringliggande områden.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Bebyggelse i höjdlägen kring odlingsmarkerna

• Långa utblickar uppe på höjderna

• Småskaliga odlingslandskap i höjdlägen med bevarade ängs- och hagmarker

• Barrskogsbevuxna bergbranter

• Varierat och rikt fornlämningsbestånd

Illiustration över nyckelfaktorer
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4.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Häråns dalgång är till stora delar fylld med isälvsavlagringar. In i dalgången 
och längs med finns en rad skvalrännor som bildats av inlandsisens 
smältvatten. Härån meandrar fram genom ett varierat landskap som 
domineras av barrblandskog och inslag av myrmarker i lågpunkter, här är 
landskapet slutet. Där isälvsavlagringarna breder ut sig öppnar landskapet 
upp sig, här återfinns majoriteten av odlingslandskapet och av bebyggelsen. 
Häråns med dess karaktäristiska meandring är en tydlig struktur i landskapets 
öppna delar. I den norra delen av Häråns dalgång ligger Lyngemadssjön, som 
är ett naturreservat där områdets barrblandskog och myrmark har Natura 
2000-kvalitéer och flertalet utpekade Natura 2000-arter. 

Odlingslandskapet längs Härån har lång hävd med ett rikt 
fornlämningsbestånd där bland annat stenkammargravar förekommer. Kring 
kyrkbyarna är fornlämningskoncentrationen som högst vilket påvisar att dessa 

Häråns meandrar fram i ett varierat landskap och skapar en tydlig struktur i landskapet. 

4.4 Häråns dalgång

Karaktärsområdet Häråns dalgång 
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Nyckelfaktorer

• Kring Svenarum och i norra delen av Häråns dalgång finns välbevarade 
odlingslandskap med höga naturvärden och ett rikt fornlämningsbestånd

• Varierat och rikt fornlämningsbestånd

• Lågpunkter med inslag av myrmarker

• Sammanhängande barrskogsområden

• Variation mellan de öppna odlings- och myrlandskapen och de slutna 
barrskogsområdena

byar varit centrala platser sedan förhistorisk tid. Längs vägsträckningarna 
förekommer lämningar av vägmärken. I den nordligaste delen av dalgången 
ligger Ödesstugu som har ett välbevarat odlings- och kulturlandskap med 
tydlig 1800-talskaraktär.

Vid Svenarum i norra delen av dalgången söder om Hok, finns ett välbevarat 
odlingslandskap med hackslåttermark och naturbetesmark i form av betad 
skog, öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark, björkhage och 
sötvattenstrandäng. Området skiljer sig från övriga dalgången, där flackare 
barrskogsdominerade marker breder ut sig. Svenarumsområdet är riksintresse 
för naturvård som har flertalet ängs- och betesmarksobjekt. 

4.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De öppna landskapsrummen (myrlandskap och odlingslandskapen) är 

känsliga för visuell påverkan och det finns en risk att höghastighetsjärnvägen 
skulle dominera landskapsbilden, vilket skulle kunna påverka landskapets 
upplevelsevärde.  

• Välbevarade odlingslandskap kring Svenarum som skiljer sig från det i övrigt 
slutna landskapet är känsliga för visuell påverkan.

• De bevarade odlingslandskapen vid Svenarum i norra delen har naturvärden 
som är känsliga för barriäreffekter, fragmentering och utradering.

• Odlings- och kulturlandskap kring Ödesstugu i norra delen av dalgången är 
känslig för brutna kulturhistoriska samband.

Potential 
• Topografin kan innebära att höghastighetsjärnvägen blir mycket synlig 

i landskapet. I dessa fall har det exponerade läget potential att skapa ett 
landmärke av hög arkitektonisk kvalitet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Ån Lagan rinner genom landskapet i en sydvästlig riktning i en ganska flack 
dalgång som varierar i bredd. Dalgången är ett tydligt linjärt element och 
struktur i landskapet. Under isavsmältningen fungerade dalgången som ett 
dräneringsstråk för smältvattnet och förde med sig isälvsmaterial som avsattes 
i dalgången. Dalen är fylld med i huvudsak grus, sand och silt. Ibland bildar 
det grövre materialet rullstensåsar och kullformer. Grus- och sandslätterna 
karaktäriseras av barrskog som domineras av tall. Stor del av skogen består av 
produktionsskog. 

Mer recent har Lagan avsatt svämsediment i form av organiska jordar och 
finmaterial. Dessa avsätts när ån svämmar över och bräddar ut på flodplanet. 
När Lagan meandrar genom dalgången eroderar och deponerar den material. 
Meandringen ger ett karaktärsgivande avtryck i landskapet med terrasser, 
korvsjöar och sandbankar. Lagan har tre biflöden Österån, Västerån och 
Hokaån-Härån. I norra delarna av dalgången rinner ån genom flertalet 
sjöar som bidrar till öppenhet i det annars slutna skogslandskapet. Lagans 
dalgång tillsammans med sjöarna har uppskattade rekreationsvärden och är 
populärara bland fiskare.

Lagandalen har fungerat som färdväg från Skandinavien till kontinenten 
sedan förhistorisk tid, vilket såväl flertalet fornlämningar som historiska och 

4.5 Lagans dalgång norr om Värnamo

Karaktärsområdet 
Lagans dalgång norr 
om Värnamo. Lagans meandring genom landskapet, en naturlig process som är känslig för barriärer och fragmentering. 
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Nyckelfaktorer

• Karaktärsgivande meandring med korvsjöar, terrasser och sandbanker

• Lagans naturliga översvämningar som gör att åns utbredning och struktur 
varierar i bredd och i landskapet

• Förhistoriska färdvägar längs Lagan som har betydelse för landskapets 
historiska utveckling

• Ett aktivt skogsbruk med sammanhängande områden av produktionsskog 

• Rekreationsområden kring Lagan och omkringliggande sjöar

moderna lämningar vittnar om. Fornlämningarna påvisar att området såväl 
varit en befolkad byggd genom många lämningar från gravfält och att flera 
bevarade vägsträckningar ingått i vägsystemet länge. Dessa är idag utmärkta 
med vägmärken äldre än 1850-tal. I den södra delen av Lagans dalgång, kring 
Skillingaryd präglas dalgången av Skillingarydslägren som ligger på ömse 
sidor av ån och det intilliggande skjutfältet. Skillingaryd har sedan 1777 anor 
som skjutfält och övningsplats för Jönköpings infanteriregementen.

Det finns ett fåtal utpekade nationellt värdefulla naturmiljöer längs Lagan 
norr om Värnamo. Ett exempel är våtmarken vid Sandsjön, i norra delen, 
som är riksintresse för naturvård samt ett litet växt- och djurskyddsområde. 
I södra delen av dalgången ligger Östermoskogens naturreservat som är ett 
tätortsnära skogsområde längs Lagan i Vaggeryds utkant. Lagan nedströms 
Hörledammen ligger Hörle Bruk där kopplingen mellan skogen, vattenkraften 
och industrin är tydlig. Området är riksintresse för naturvård, främst 
utpekat för de geologiska processerna. Inga speciella arter lyfts fram för 
riksintresseområdet. 

4.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Lagans naturliga process med översvämningar är känsliga för barriäreffekter, 

fragmentering och fysiska åtgärder som hindrar denna process att fortlöpa.

• De historiska vägsträckningarna i landskapet är känsliga för brutna 
samband. 

• Den bitvis trånga dalgången är känslig för skalbrott och barriäreffekter. 

• De varierande fornlämningsmiljöerna är känsliga för fragmentering och 
utradering. 

Potential
• På de platser där järnvägen passerar över Lagan utgör det exponerade läget 

en potential att tillföra landskapet ett byggnadsverk och landmärke av hög 
arkitektonisk kvalitet.   

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.6 Storskaligt böljande odlings- och skogslandskap kring Lagans dalgång

7a

7b

7d

7c

4.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet öster och väster om Lagans dalgång karaktäriseras av en på 
sina ställen storskaligt böljande topografi och ligger inom den regionala 
landskapstypen Storskaligt böljande landskap på gränsen till det sjörikt 
flacka landskapet. Landskapets riktning följer de tydliga nord-sydliga 
isälvsavlagringarna. Där jordarterna inom isälvssedimenten är finkorniga 
finns större sammanhängande odlingsmarker. Där isälvsavlagringarna är 
mer grovkorniga utnyttjas marken till skogsbruk och för bete. Majoriteten av 
markanvändningen består av skog, främst barrskog i form av produktionsskog. 
Kring de sammanhängande odlingslandskapen återfinns inslag av lövskog 
och en hel del ädellöv som exempelvis ek. Karaktären av sammanhållen 
odlingsmark är ovanlig i ett annars dominerande skogsbrukslandskap. 

I området finns långsträckta höjdryggar där majoriteten av bebyggelsen, 
fornlämningarna och av vägarna återfinns. Dessa områden med 
sammanhängande odlingsmarker har en bosättningskontinuitet från forntiden. 
Höjderna består av Vaggerydssyenit som vittrat och bildat en näringsrik 
vittringsjord. Vittringsjorden består till stor del av sand och silt som lätt bryts 
ned till lera som är bra att odla på. Jordbruket har traditionellt sett varit en 
binäring till skogsbruket och bedrivits småskaligt. Idag har de områden av 
ålderdomligt jordbruk ett flertal bevarade naturbetesmarker med värdefulla 
arter som lever under ett ständigt hot av utradering.

Karaktärsområdet storskaligt böljande odlings- och skogslandskap kring Lagans dalgång.
Bratteborgs herrgårdslandskap med öppna sammanhängande odlingslandskap, ovanligt i det annars 
dominerande skogsbrukslandskapet. Här ser vi ett välbevarat odlingslandskap med värdefulla naturbetesmarker.
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Nedan presenteras de karaktärsområden inom det storskaligt böljande 
odlings- och skogslandskapet som har specifik karaktär och skiljer sig från 
varandra. 

Ekeryds ängars böljande odlingslandskap (7a)
Bratteborgs herrgårdslandskap söder om Månsarp med omgivande landskap 
är idag det störst sammanhängande öppna odlingslandskapet inom området. 
Norr om Bratteborgs öppna storskaliga odlingslandskap är landskapet mer 
småskaligt och med en större dominans av skog. I detta område återfinns ett 
rikt fornlämningslandskap med ett varierat fornlämningsbestånd som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Herrgårds- och odlingslandskapet runt Bratteborg har utpekade områden av 
Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. De har representativt 
och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av björkhage, 
öppen hagmark, blandlövhage, betad skog och ljunghed, med flertalet art- och 
individrika växtsamhällen. 

Småskaligt odlingslandskap kring Ekeryds ängar, här återfinns de största sammanhängande öppna odlingslandskapet inom karaktärsområdet. 
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Klevshults böljande odlings- och skogslandskap (7b)
Området söder om Skogshyltasjön förekommer ett mindre område med 
naturbetesmarker både Natura 2000-klassade ytor och riksintresse för 
naturvård ingår. Norr om Klevshult återfinns bymiljön i Fryebo med en tydlig 
oskiftad karaktär och bevarade strukturer från landskapet innan 1800-talet.

Linnesjöns böljande odlingslandskap (7c)
Skillingarydsfältet öster om Skillingaryd är ett utpekat Natura 2000-område 
och riksintresse för naturvård. Skillingarydsheden är den största ljungheden 
i Jönköpings län. Genom den flerhundraåriga militära markanvändningen 
har mycket speciella naturtyper bildats. Området utgör en viktig refug för 
brandgynnade växter och djur. Insektsfaunan är unik. Barrblandskogen är 
urskogsartad med ett värdefullt växt- och djurliv. Skillingarydsfältet är oerhört 
artrikt och hyser ett stort antal Natura 2000-arter och hotade arter. Skjutfältet 

har kontinuitet från tidigt 1600-tal vilket tydligt har präglat karaktären. Norr 
om Linnesjön är fornlämningsbeståndet rikt och med en varierad karaktär av 
äldre och nyare lämningar. Områdets fornlämningsbestånd präglas i övrigt av 
många lämningar av vägmärken som påvisar vägarnas långa kontinuitet.

Krängsbergs böljande odlings- och skogslandskap (7d)
Gärahov nordöst om Vaggeryd är ett utpekat Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvård utgörs av ett litet område där berggrunden utgörs 
av den lättvittrade Vaggerydssyeniten. I betesmarken och slåtterängen 
växer rikligt med arter typiska för syenitberggrund. Området har goda 
förutsättningar för odling. Bosättningskontinuitet är lång kring Krängsberg 
med flera varierade fornlämningar, i övrigt är fornlämningsbeståndet 
begränsat vid de öppna odlingsmarkerna.

Naturbetetsmarker i Fryebo vid Klevshults böljande odlingslandskap. Landskapet är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som försvårar för ett fortsatt brukande.
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Nyckelfaktorer

• Bebyggelse i höjdlägen 

• Bebyggelsestrukturer av gods och gårdar  

• Fornlämningsrika långsträckta höjdryggar med odlingsmarker och 
bosättningar av lång kontinuitet

• Öppna sammanhängande odlingsmarker med ett aktivt jordbruk i ett annars 
skogsdominerande landskap

• På sina håll välbevarade naturbetesmarker med flertalet grova ädellöv

• Vägsträckningar med lång kontinuitet

• Sammanhängande barrskogsområden av produktionsskog

Illustration över nyckelfaktorer.

4.6.2 Känslighet och potential
Känslighet 
• De sammanhängande öppna odlingsmarkerna kring Bratteborg samt öster 

om Linnesjön är känsliga för visuell påverkan.

• Äldre vägsträckningar är känsliga för barriäreffekter och brutna samband.

• Det aktiva jordbruket kring Bratteborg, Linnesjön och Krängsberg, 
lokaliserade i höjdlägen är känsliga för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk för att delar av den 
kvarvarande småskaliga jordbruksverksamheten utraderas.

• Naturvärden kopplade till naturbetesmarkerna är känsliga för utradering. 
Extra känsligt är området kring Bratteborg. 

Potential
• Ingen potential utöver de som beskrivs under generella har identifierats. 

• Se även generell potential (s.21)
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4.7 Storskaligt kuperat skogs- och myrlandskap väster om Lagans dalgång
4.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det storskaligt kuperade landskapet väster om Lagans dalgång ligger inom 
den regionala landskapstypen Storskaligt böljande landskap. Landskapet 
har bitvis stora topografiska skillnader som erbjuder milsvidda utblickar. 
Berggrunden består av granit och jordartsmässigt domineras området av tunn 
morän och berg i dagen. Inom en del områden bildar moränen ett lite tjockare 
täcke och uppträder som moränkullar i ett småskaligt moränbacklandskap. 
Riktningarna är tydligt nord-sydliga. 

Området ligger över högsta kustlinjen vilket medför att det bördiga 
odlingslandskapet, och vägarna och bebyggelsen återfinns uppe på höjderna. 
Landskapet domineras av skog-, moss- och myrmarker, sjöar, med inslag med 
mindre rum av odlingsmark. Flertalet av de högt belägna odlingsmarkerna 
karaktäriseras av ett ålderdomligt brukande med bevarade naturbetesmarker 
och landskapselement som stenmurar, rösen och ett småbrutet 
odlingslandskap. Ett sådant landskap återfinns exempelvis vid Uddebo väster 
om Skogshultasjön ett representativt och välbevarat odlingslandskap, ovanligt 
i ett annars dominerade skogslandskap. Skogen består främst av barrskog och 
karaktäriseras av modernt skogsbruk som växlar mellan täta skogsbestånd 
och hyggen. Detta ger en variation mellan öppet och slutet och som övertid är 
föränderligt. I sänkorna, finns en hel del torv och kärrtorv avsatt i igenväxta 
sjöar och våtmarker i nordsydlig riktning. De finns ett flertal större myrmarker, 
en av de större är Trollamossen. Trollamossen domineras av excentrisk mosse, 
platåmosse och svagt välvd mosse med vegetation av västlig karaktär. Mossen 
har flertalet utpekade Natura 2000-arterna. 

Karaktärsområdet storskaligt kuperat skogs- och myrlandskap väster om Lagans dalgång.
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4.7.2 Känslighet och potential
Känsligheter
• Majoriteten av bebyggelsen är lokaliserad till sjöar där bullerspridningen kan 

bli stor. Bebyggelse och rekreationsvärden är känsliga för bullerpåverkan.  

• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering och som förändrar de 
hydrologiska förutsättningarna.  

• Moss- och myrmarker med höga naturvärden är känsliga för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering. Trollamossen är ett sådant område. 

• Det moderna skogsbruket är känsligt för fragmentering som påverkar fortsatt 
brukande.

• De mindre jordbruksområdena är känsliga för skalbrott, fragmentering som 
leder till igenväxning. Uddebo är ett exempel på ett sådant område. 

Potential
• Landskapets topografi erbjuder utblickar för resenärerna.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Inslag av mindre odlingslandskap i höjdlägen

• Milsvidda utblickar uppe på höjder

• Modernt och aktivt skogsbruk

• Variation mellan slutna skogsområden och öppna hyggen

• Bebyggelse koncentrerad kring sjöar och i höjdlägen

• Moss- och myrmarker i sänkor

Illustration över nyckelfaktorer.

Långa utblickar från det öppna landskaper i det storskaligt kuperat skogs- och myrlandskapet.
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4.8 Kuperat skogs- och myrlandskap öster om Skillingaryd

4.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet karaktäriseras av kuperad terräng med kraftiga höjdskillnader 
som snabbt förändras. Karaktärsområdet ligger inom den regionala 
landskapstypen Storskaligt kuperat landskap Riktningarna följer tydligt 
berggrundens riktningar, mer specifikt protoginzonens nord-sydliga 
deformationszoner. Jordartsmässigt dominerar tunn morän och berg i 
dagen, vilket är en stor kontrast till de övriga landskapskaraktärerna inom 
utredningsområdet som starkt domineras av isälvsavlagringar. Inom en 
del områden bildar moränen ett lite tjockare täcke och uppträder som 
moränkullar i ett småskaligt moränbacklandskap. Skogen domineras av 
barrskog med få inslag av löv. I sänkorna, som ofta är utdragna i nord-sydlig 
riktning och bildar dalgångar, finns en hel del torv och kärrtorv avsatt i 
igenväxta sjöar och våtmarker. Inom området ligger Stackstadsmossen och 
Moagölsmyren som är utpekade vårmarkskomplex och består av välvda 
mossar och topogena kärr. 

Isälvssediment uppträder underordnat moränen och torven. Ett fåtal åsryggar 
förekommer, men de är små och inte speciellt uthålliga. Uppe på dessa 
höjder förekommer mindre landskapsrum med odlingsmark. Inom området 
ligger Rosendala – Jutabygget som är utpekat för dess representativa och 
välbevarade odlingslandskap med löväng och naturbetesmarker i form av 
öppen hagmark och blandlövhage. Landskapet upplevs främst som slutet men 
har inslag av mindre öppna rum. Den bebyggelse som finns är lokaliserad 
längs med vägar och uppe på höjderna kring odlingsmarkerna. I övrigt är 
förekomsten av bebyggelse sparsam och vägarna är få. 

Karaktärsområdet kuperat skogs- och myrlandskap öster om Skilligaryd 

Skogen i det kuperade skogs- och myrlandskapet öste om Skillingaryd domineras av barrskog. I bakgrunden 
skymtas mindre landskapsrum med odlingsmark. Dessa är ofta belägna i höjdlägen.



Små öppna landskapsrum

Glesbygd lokaliserad i höjdlägen 

Torv- och kärrtorv i sänkor

Barrskog dominerar 
i landskapet
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Nyckelfaktorer

• Fåtalet mindre öppna landskapsrum

• Landskapet domineras av barrskog 

• Torv- och kärrtorv förekommer i sänkor i landskapet

• Mindre områden med odlingsmark lokaliserade i höjdlägen

• Glesbygd där bebyggelsen är lokaliserad i höjdlägen

• Hög fornlämningskoncentration invid byarna

4.8.2 Känslighet och potential
Känsligheter
• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering som innebär förändringar 

av de hydrologiska förutsättningarna. Exempelvis Stackamossen och 
Moaglamyren.

• Odlingslandskapen och bebyggelsen återfinns i höjdlägen och är känsliga för 
fragmentering, brutna samband och barriäreffekter som påverkar ett fortsatt 
brukande. Då det finns få områden av odlingsmarker är dessa även känsliga 
för utradering. Rosendala – Jutabygget är extra känsligt.

• Biotoper som är kopplade till moss- och myrmarkerna är känsliga för 
utradering och fragmentering

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Store Mosses flacka myrlandskap karaktäriseras av den öppna storskaliga 
myrmarken, Store Mosse, nordväst om Värnamo. Landskapskaraktärsområdet 
ligger inom den reginala landskapstypen Sjörikt flackt landskap. 
Höjdskillnaderna är små och öppenheten bidrar till långa siktlinjer. För 
ca 15 000 år sedan var Store Mosse del av den stora issjön Fornbolmen, 
som bildades då inlandsisen smälte bort. Idag domineras landskapet av 
stora myrmarker med torv. Torvmossarna bildades då sjön växte igen. 
Igenväxningen började med avsättning av gyttja som sedan övergick i kärrtorv 
och slutligen vitmossetorv. De organiska avlagringarna växer på höjden och 
bildar tillslut ett välvt plan – en högmosse. Högmossen är en näringsfattig 
miljö som endast får sin näring av nederbörden. Största delen av Store Mosse 
är högmosse, men här finns också skog, främst tallmosskog, sumpskog och 
kärr.

4.9  Store Mosses flacka myrlandskap

Karaktärsområdet Store Mosses flacka myrlandskap. 

 Store mosse karaktäriseras av dess flacka myrlandskapet men har på sina håll insdag av skogsbevuxna sanddyner. 



Skogsbevuxna sanddyner 

Flackt storskaligt och 
öppet myrlandskap

Långa siktlinjer över 
myrmarkerna

Orörd natur med höga 
naturvärden
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Illustration över nyckelfaktorer.

Store Mosse, Sveriges största myr med en stor del orörd natur, ett rikt växt- och djurliv. 

Nyckelfaktorer

• Flackt storskaligt och öppet myrlandskap med långa siktlinjer

• Orörd natur med höga naturvärden 

• Rikt och många fall unikt växt- och djurliv

• Skogbevuxna sanddyner med gammal uppvuxen granskog

• Rikt och unikt fågelliv som är störningskänsligt

• Unik naturtyp för denna del av Sverige 

• Populärt område för friluftsliv och rekreation

Store Mosse omges av isälvsavlagringar och issjösediment. Dessa 
issjösediment utnyttjas idag för odling. Isälvsavlagringarnas sand har inom 
vissa platser omlagrats av vinden och bildat dyner. Dessa dyner finns även ute 
i den öppna myrmarken där de bildat skogsbevuxna ”öar”, där vissa har inslag 
av grov granskog. 

Myren består av en stor del orörd natur med ett rikt växt- och djurliv 
(småvilt som storvilt). Store Mosse är nationalpark, naturreservat samt 
Natura 2000-område och är den största myr i Sverige och landets största 
våtmarksområde söder om Lappland. Området består av en mosaik av 
våtmarkstyper. Kävsjön, en del av myren, har utsatts för sjösänkningsföretag 
och har inte samma artrikedom som i slutet av 1800-talet, men fågellivet 
är omväxlande, rikt och unikt för en svensk fågelsjö. Här häckar utpräglat 
nordliga fågelarter tillsammans med sydliga arter. Vår och höst är de 
översvämmande gungflyområdena viktiga rastplatser för många olika 
andfågelarter. Vintertid är fågelfaunan mycket sparsam. Store Mosse är även 
övervintringsområde för Kungsörnen. Store Mosse lockar till sig flertalet 
fågelskådare och har höga rekreationsvärden för besökare året om. 
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Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan och eventuell bullerspridning över landskapet. Store Mosse är ett attraktivt besöksmål året om.

4.9.2 Känslighet och potential
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan om 

höghastighetsjärnvägen har en hög profil.

• De öppna myrmarkerna är känsliga för bullerspridning

• Det rika och unika fågellivet är känsligt för påverkan. 

• Stora delar av Store Mosse består av orörd natur och unika naturmiljöer med 
koncentrationer av biologisk mångfald. Dessa är känsliga för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.  

• Våtmarken är känslig för en förändring av dess hydrologiska process

• Store Mosse har ett rikt djurliv med såväl småvilt och storvilt – dessa är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering. 

• Området är populärt för rekreation och friluftsliv och känsligt för störning 
och barriäreffekter.

Potential
• Se generell potential (s.21)



Småskaligt vägnät 
anpassat till terrängen 

Kulturlandskap 
medsmåskaligt jordbruk

Variation mellan 
öppet och slutet 
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Nyckelfaktorer

• Varierande landskapsrum som går mellan öppet och slutet

• Små välavgränsade kulturlandskap med småskaligt jordburk

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt vägnät anpassat till terrängen

• Rikt på fornlämningar

4.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser 
Karaktärsområdet kräver ytterligare fördjupning i senare skede. Väster om 
Värnamo och ner längs med Vidösterns västra sida karaktäriseras landskapet 
av en småskalig mosaik av slutna skogspartier som öppnar upp sig i mindre 
rum där bebyggelse och småbruk ligger på moränryggarnas sluttningar. De 
öppna partierna varierar i storlek, ofta ligger flera gårdar bredvid varandra. 
Bebyggelsen är av blandad ålder med mycket nybyggda hus. Vägnätet är 
småskaligt och följer terrängen. Den småskaliga mosaikstrukturen gör att det 
är svårt att få en uppfattning om riktning med undantag där man möter väg 27 
som går väst-östlig riktning söder om Värnamo. 

4.10 Kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern

Illustration över nyckelfaktorer.

Karaktärsområdet kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern 
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4.10.2 Känslighet och potential
Känsligt
• Den småskaliga mosaikstrukturen är känslig för skalbrott. 

• De öppna flacka partierna med utblickar är känsligt för dominerande högt 
placerad järnväg. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer är känsliga 
för utradering.

Potential
• Se generell potential (s.21)
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4.11 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Av den framgår 
det att inom sträckan Taberg/Tenhult – Värnamo finns områden i landskapet 
där fördjupande studier av samverkande aspekter och intressen bör göras 
inledningsvis i kommande skeden. Det ska poängteras att de komplexa 
områdena lyfter landskapets känslighet och inte direkt pekar på områden som 
ska undvikas. I kommande processer kommer skyddade landskapsområden 
och värden att prövas enligt lagstadgade processer och gällande praxis. Detta 
oavsett om landskapet identifierats som komplext eller inte.

Landskapets karaktärsområden och en identifiering av landskapets komplexitet utmed sträckan Taberg/Tenhult 
- Värnamo.  
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1. Området runt Hindsen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården 
och innehåller ett herrgårdslandskap med en rik fornlämningsmiljö. Hindsen, 
är även riksintresse för naturvården samt Natura 2000-område. Sjön är en 
oligotrof klarvattensjö som har ett högt naturvärde knutna till dess höga 
vattenkvalité. Vid Hindsens södra del ligger ängs- och hagmarksobjektet Vika 
och Ingabo. Sydost om sjön finns också ängs- och hagmarksobjektet Rusarebo, 
ett naturreservat med representativ löväng.  Hindsen är också ett nationellt 
särskilt värdefullt vatten för naturvärden, med förekomst av rödlistade arter. 
Öster om Hindsen finns två områden med värdefull bokskog, båda är utpekade 
som naturreservat. 

2. I området ligger Hörle bruk där kopplingen mellan skogen, vattenkraften 
och industrin är tydlig. Bruket är skyddat som byggnadsminne. Lagans 
dalgång med sin tydliga meandring med korvsjöar har både höga naturvärden 
och landskapsvärden. Området är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Nummer 

3. Området kring Fryele utgör en bymiljö med kyrka och jordbruksmarker 
med stark landskapsbild. Kring byn återfinns fornlämningar i form av främst 
gravar och vägmärken. Kyrkan är utpekat som kulturminne. I övrigt finns inga 
nationella skydd. 

4. Store Mosse nationalpark, är ett så kallat ramsar-område, det vill säga ett 
område utpekat enligt Våtmarkskonventionen. Förutom att vara nationalpark 
har mossen höga ornitologiska värden och starka skydd, naturreservat samt 
Natura 2000-område och är den största mossen i Sverige och landets största 
våtmarksområde söder om Lappland. Området utgör, genom sin storlek och 
sina höga naturvärden, en värdetrakt. Häradsö, i norra delen av Store mosse 
har ett välbevarat byggnadsbestånd med karaktär från 1800-talet och är ett 
utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Store Mosse med sin unika flora 
och fauna utgör ett landskap med stark landskapsbild. De flacka, öppna och 
storskaliga moss- och myrmarkerna erbjuder långa siktlinjer och är välbesökt 
rekreations och friluftsområde.

5. Området i Store Mosses randzon består till stor del av flacka öppna myr- 
och åkermarker. Områdets närhet till Store Mosse bidrar till att det har en 
betydande roll som födoplats för flertalet inflygande fåglar. De flacka och 
öppna markerna är känsliga för spridning av buller och visuell påverkan.

6. Fryebo, norr om Klevshult, är en by som har ett byggnadsbestånd av 
oskiftad karaktär och bevarade strukturer som är väl synliga i landskapet. 
Byn är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Denna karaktär av 
sammanhängande och ålderdomligt jordbrukslandskap är ovanligt i ett annars 
dominerande skogslandskap. 

7. Öster om Klevshult och Norr om Linnesjön är fornlämningsbeståndet 
rikt och med varierad karaktär av äldre och nyare lämningar. Området 
karaktäriseras av gårdsbildningar i höjdlägen med utblickar över ett 
välbevarat odlingslandskap. Då majoriteten av markanvändningen inom 
utredningsområdet består av skogsmarker utgör de sammanhängande 
odlingsmarkerna ett ovanligt karaktärsdrag.

8.  Stor del av området är ett militärt skjutfält, Skillingarydsfältet. 
Skillingarydsfältet är ett utpekat Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvård. Skillingarydsheden är den största ljungheden i Jönköpings län. 
Genom den mer än hundraåriga militära markanvändningen har mycket 
speciella naturtyper bildats med en unik insektsfauna. Barrblandskogen är 
urskogsartad med ett värdefullt växt- och djurliv. Skillingarydsfältet är oerhört 
artrikt och hyser ett stort antal hotade arter. Skjutfältet är även riksintresse för 
totalförsvaret. Angränsande till skjutfältet finns en bevarad lägerbebyggelse. 
Lägerbebyggelsen är skyddad, såväl som riksintresse för kulturmiljövården 
som statligt byggnadsminne.

9. Båramo, är ett sammanhängande fornlämningsområde skyddat som 
riksintresse för Kulturmiljövården. Båramo är ett odlingslandskap med för 
regionen typiskt fornlämningsbestånd. Området söder om Skogshyltasjön 
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förekommer ett mindre område med naturbetesmarker både Natura 
2000-klassade ytor och riksintresse för naturvård ingår.

10. Uddebo, är ett riksintresse för naturvård väster om Skogshultasjön. 
Området består av ett representativt och välbevarat odlingslandskap med 
löväng, öppen äng och hackslåttermark. Denna karaktär av odlingslandskap är 
ovanligt i det annars dominerande skogslandskapet.

11. Området har flertalet skyddade natur och kulturvärden som är utpekade. 
Moarps- och Mörhulta mosse är ett natura 2000-område och utpekat som 
riksintresse för naturvård. Området har höga ornitologiska värden. Området 
runt Svenarum är riksintresse för naturvård och innehåller ett välbevarat 
odlingslandskap med flertalet ängs- och betesmarksobjekt. Området särskiljer 
sig från övriga området. Kring Svenarum finns ett rikt fornlämningsbestånd.

12. Dalgången vid Ödesstugu är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. 
Området har ett välbevarat odlings- och kulturlandskap med tydlig 
1800-talskaraktär och en stark landskapsbild. Lyngemadssjön norr om Hok, 
i nordligaste delen av Häråns dalgång, är ett naturreservat där områdets 
barrblandskog och myrmark har Natura 2000-kvalitéer med flertalet utpekade 
arter.  

13. Området består av ett välbevarat sammanhängande odlingslandskap, 
utblickar från höjder. Gärahov är ett utpekat Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvård utgörs av ett litet område där berggrunden utgörs 
av den lättvittrade Vaggerydssyeniten. Området har goda förutsättningar 
för odling, vilket är ovanligt i det annars dominerande skogslandskapet. 
Bosättningskontinuiteten är lång kring Krängsberg och innehar flera 
varierade fornlämningar.

14. Område söder om Månsarp återfinns ett rikt fornlämningslandskap 
med ett varierat fornlämningsbestånd där delar utgör riksintresse 

för kulturmiljövården. Längs höjden väster om Lagandalen är 
fornlämningskoncentrationen hög och relativt jämn. Bratteborg med 
omgivande landskap är det störst sammanhängande öppna odlingslandskapet 
inom utredningsområdet. Bratteborgsområdet har utpekade områden 
av Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Området har 
representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker av 
olika slag. Växtsamhällen är art- och individrika. Norr om Bratteborgs öppna 
storskaliga odlingslandskap är landskapet mer småskaligt och med en större 
dominans av skog. Kvarnabergets vagnshjulsmakeri nordväst om Vaggeryd 
är ett enskilt byggnadsminne, där man mellan 1800-talet och början av 
1900-talet brukade kraften från vattnet och skogen för att producera kvarnhjul. 

15. Trollamossen, riksintresse naturvård samt Natura 2000-område, är ett 
stort mossekomplex av västlig karaktär. Mossen hyser flertalet häckande 
Natura 2000-arter. 

16. Området Ekeryd – Skjutebo söder om Taberg innehåller länets största 
ringrösen och utgör fortsättningen av det sammanhängande odlingslandskapet 
kring Bratteborg(14).

17. Området mellan sjön Eckern och Store Mosse består av en rik 
fornlämningsmiljö. Store Mosse och Farbergskärret, riksintresse naturvård, 
är ett värdefullt och representativt myrkomplex dominerat av svagt välvda 
mosseytor, med ornitologiska värden. Naturreservatet Tjurhultsmosse 
finns inom riksintresseområdet naturvård och innehar flertalet värdefulla 
naturmiljöer. Eckern är ingår i Lagans huvudavrinningsområde och avvattnas 
av Lagan.

18. Området täcker in stora delar av Konungsömossen, som är riksintresse för 
naturvård. Mossen är ett mossekomplex med högt värderade topogena kärr, 
svagt välvda mossar och excentriska mossar. Området har flertalet angivna 
ornitologiska värden.
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4.12 Samlad bild

Vid passage över 
Lagan finns potential 
att skapa ett land-
märke genom bro av 
hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 

Stora höjdskillander 
kan erbjuda fin 
resenärsupplevelse

Vid passage över 
Härån finns potential 
att skapa ett land-
märke genom bro av 
hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Stora höjdskillander 
kan erbjuda fin 
resenärsupplevelse

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

19. Uvaberget Tenhult, är riksintresse för naturvård. Området består av en 
bergbrant med barrskogsnatur som ansluter till Tenhultasjöns sydvästra 
del. En liten del av området håller Natura 2000-status, och vissa Natura 
2000-arter förekommer. Landskapsbilden kring Tenhultasjön är stark, då 
omgivande höjdpartier erbjuder storartade och långa utblickar. 
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5 Karaktärsområden mellan Värnamo 
– Hässleholm
Utredningsområdet mellan Värnamo och Hässleholm är 120 km långt och ca 
30km brett. Området ligger inom Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län. 
Kommuner som omfattas är Värnamo, Ljungby, Älmhult, Markaryd, Osby 
och Hässleholm. Större orter som passeras förutom Värnamo och Hässleholm 
är Bor, Lagan, Ljungby, Markaryd, Osby, Bjärnum och Vittsjö. Landskapet 
kring Värnamo karaktäriseras av ett sjörikt flackt till böljande odlingslandskap 
med flertalet större sjöar; Vidöstern, Flåren, Furen och Hindsen. Här ligger 
Toftaholm med tillhörande gods- och odlingslandskap. Söder om Vidöstern 
och ner mot Hässleholm övergår landskapet från ett storskaligt böljande 
landskap till ett mer sjörikt flackt skogsbeklätt landskap med flertalet 
dalgångar och vattenstråk i nordsyd - nordvästliga riktningar; Lagans-, 
Häråns- och Vieåns, Tutaryd- och Södraljungas dalgångar. Dalgångarna 
omges av flacka till mer kuperade skogs- och myrlandskap för att vidare 
söderut övergå till ett mer mosaikartat landskap utan tydliga riktningar. 
Dalgångarna, speciellt Lagans dalgång, söder om Värnamo har sedan forntid 
präglats som ett kommunikationsstråk, med strukturer väl synliga i landskapet 
kring Ljungby och Lagan. Dalgångarna karaktäriseras överlag av flertalet 
ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet och höga utpekade värden.

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Värnamo - Hässleholm, norra delen. 
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5.1 Kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern
Se 5.10 Taberg/Tenhult – Värnamo.

5.2 Storskaligt böljande skogslandskap öster om Hindsen och 
Furen
5.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området ligger perifiert i utredningsområdet och har inte fältbesökts inom 
arbetet med ÅVS:n. För en översiktlig beskrivning hänvisas läsaren till 
ÖLKA:n.

Området ligger inom den regionala landskapstypen Storskaligt böljande 
skogslandskap. Här återfinns de bördiga jordar och bebyggelse och vägar 
på höjderna. Många av de högt belägna odlingslandskapen bevarar en 
ålderdomlig karaktär, med naturbetesmarker, flertalet olika landskapselement 
såsom stenmurar och rösen, ett småbrutet odlingslandskap och ett finmaskigt 
vägnät. 

Speciellt utpekade värdekärnor finner man vid Hörda-Tykatorp-Gässhult-
Yxkullsund söder om sjön Furen där landskapet präglas av ett mycket 
variationsrikt, artrikt och småskaligt odlingslandskap. Yxkullsund vid Furens 
södra ände är utpekat Natura 2000-område med bland annat värden knutna 
till äldre lövträd. 

5.2.2 Känslighet och potential
Ingen känslighet eller potential har bedömts för detta område, men de som 
nämns på s. 21 under Generell känslighet och potential kan antas gälla även 
här.

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Värnamo - Hässleholm, södra delen. 
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5.3 Sjörikt flackt till böljande gods- och jordbrukslandskap öster och söder om Värnamo

5.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Karaktärsområdet ligger inom den regionala landskapstypen sjörikt flackt 
landskap och sträcker sig från Hindsens i norr till Vidösterns och Flårens 
sydspets. Landskapet präglas av de fyra sjöarna Vidöstern, Flåren, Furen 
och Hindsen samt ett mosaikartat åldersomligt odlingslandskap med lång 
kontinuitet. Landskapet varierar mellan öppna landskapsrum kring sjöarna, 
slutna skogspartier och mindre landskapsrum av odlingsmarker i höjdlägen. 
Väg E4:an skapar en tydlig nord-sydlig riktning men utgör även en stor 
rörelsebarriär för människor och djur. I övrigt är vägnätet småskaligt och 
följer landskapets topografi. 

Öster om Värnamo karaktäriseras landskapet av en böljande mosaikstruktur. 
Bebyggelsen består av gods och gårdar som ligger i anknytning till varandra i 
större landskapsrum. Inom de öppna fälten finns små öar av vegetation. Fälten 
avgränsas av slutna partier av skog med inslag av myrmarker.  De större 
skogspartierna återfinns framförallt kring sjön Hindsen som även är en viktig 
vattenresurs för Värnamo. 

Karaktärsområdet Sjörikt flackt till böljande gods- och jordbrukslandskap öster och söder om Värnamo. Bilden visar på där bebyggelsen är lokaliserade i höjdlägen, omgiven av öppen odlingmark.
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Vidöstern söder om Värnamo utgör slutet på en lång förkastnings- och 
sprickzon som löper under Värnamo upp till Jönköping och Vättern. 
Jordarterna består huvudsakligen av morän med en del berg i dagen. 
Området innehåller även relativt mycket organiska jordar i form av torv 
och kärrtorv. Kring Vidöstern förekommer silt och lera, områden som idag 
utnyttjas för jordbruk. Vid Lagans inlopp i sjön, söder om Värnamo, finns 
stora flacka områden med svämsediment. I södra delen av Vidöstern finns 
isälvsavlagringar som bildar åsryggar som formar utdragna öar nära sjöns 
östra strand. 

Det öppna vattenrummet längst med Vidösterns och Flårens stränder 
karaktäriseras av en variation mellan flacka öppna odlingslandskap och täta 
skogspartier. De flacka odlingslandskapen erbjuder långsträckta vyer ut över 
sjön. Bebyggelsestrukturen vid sjökanten är relativ gles och består framförallt 
av stora moderna villor. 

Vidöstern och Flåren länkas samman av Toftaån som innehar flertalet 
utpekade naturvärden. Mellan Vidöstern och Flåren finner man ett 
småbrutet landskap som karaktäriseras av en mosaik av slutna skogspartier 
som öppnar upp sig i mindre rum där bebyggelse och småbruk ligger på 
moränryggarnas sluttningar. De öppna partierna varierar i storlek, ofta 
ligger flera gårdar bredvid varandra. Bebyggelsen är av blandad ålder 
med en hel del nybyggda hus. Inom denna landskapskaraktär finns flera 
kommunala utvecklingsområden för bostadsbebyggelse. I den nordliga delen 
av det småbrutna landskapet mellan Vidöstern och Flåren samt vid Flårens 
sydspets ligger äldre bebyggelseenheter med tydlig karaktär från 1800-talet. I 
jordbrukslandskapet återfinns lämningar från forntid av varierande karaktär 
och ålder, såväl ristningar som gravar och fossil åkermark förekommer. 
Vid södra delen av Furen ligger Yxkullsund, som även där präglas av ett 
ålderdomligt odlingslandskap med flertalet utpekade naturvärden

Sjölandskapet kring Vidöstern präglas av närheten till godset Toftaholm 
som har sina rötter i medeltiden. Byggden kring Vidöstern är generellt 
fornlämningstät med bosättningar från tidigast stenåldern och en omfattande 
byggd från brons- och järnålder. Området har även varit centrum för 
järnhantering och sjömalmsfiske har förekommit under lång tid. 

Herrgårds- och odlingslandskapet kring Toftaholm innehar värefulla 
hagamarker med grova ädellövsträd, en rik lundflora och hävdgynnad 
vegetation i de betade hagarna. Här finns flertalet utpekade rödlistade arter 
blad flora och fauna. Bland flertalet av Vidösterns öar som Färjansö och 
Långö finns ett stort antal olika naturtyper alltifrån välhävdad slåttermark till 
orörd naturskog. Variationen i landskapet ger upphov till en stor mångfald 
med avseende på flora och fauna. Urskogsområden, lövsumpskogar och 
slåttermader utgör viktiga miljöer för ett rikt fågelliv. 

Flacka odlingslandskap som erbjuder långsträckta vyer över sjön. 



Flacka öppna odlingsmarker 
med höga naturvärden 

Kulturlandskap av 
gods- och gårdarSjönära

 bostadsbebyggelse

Öppna vattenrum 
med långa vyer

Aktivt jordbruk med 
lång kontinuitet
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Vidöstern är ett nationellt värdefullt vatten, bland annat så utnyttjas 
Bergaåsen som dricksvattentäkt (huvudvattentäkt för Växjö). Sjölandskapen 
är även mycket uppskattade för det lokala friluftslivet. Det finns en mångfald 
av utpekade naturvärdetrakter kopplade till landskapets långa kulturhistoria 
och dess godsstrukturer. Områdena kring Toftaholm, inklusive Färjansö och 
Långö är även naturreservat och Natura 2000-område med flertalet utpekade 
arter.

Området kring sjön Hindsen öster om Värnamo har flertalet utpekade 
natur- och kulturvärden. Dessa värden är knutna till den fornlämningsrika 
kulturmiljön, herrgårdslandskapet och Hindsen med sina höga naturvärden 
och höga vattenkvaliteter. Området är utpekat Natura-2000 och har även 
förekomst av rödlistade arter. Kring Hindsens södra och sydöstra del finns 
flertalet utpekade ängs- och hagmarksobjket. Öster om Hindsen finns två 
områden med värdefull bokskog, båda är utpekade som naturreservat. Norr 
om Hindsen ligger Store Mosse (inte Nationalparken) som utgörs i huvudsak 
av välvda mossar. 

Nyckelfaktorer

• Variation mellan öppna och slutna rum

• Öppna vattenrum men långsträckta vyer

• Bebyggelse på moränhöjder

• Ett aktivt jordbruk med lång kontinuitet

• Kulturhistoriskt präglat landskap med bebyggelsestruktur av gods- och gårdar. 

• Rikt på områden med värdeklassad naturmiljö

• Välbevarade odlingslandskap med stora grova ädellövträd 

• Flacka öppna odlingsmarker med höga naturvärden

• Väl avgränsade kulturlandskap i höjdlägen

• Sjönära områden är attraktiva områden för bostadsbebyggelse

Illustration över nyckelfaktorer.

Bilden visar Store Mosse nationalpark, som likt ovan beskrivna Store Mosse ochså utgörs av en välvd mosse. 
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5.3.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet vid sjöarnas strandkant och 

jordbruksmarkerna är känsligt för visuell påverkan.

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott, barriäreffekter 
och brutna kulturhistoriska samband. Toftaholm med tillhörande 
herrgårdslandskap, Nya Åminne på västra sidan av Vidöstern.

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas och landskapet växer igen.

• De fornlämningsrika områdena kring sjön medför större känslighet för 
utradering. 

• Flera vattentäkter finns inom området vilka är känsliga för påverkan.  

• Toftaån som förbinder Flåren och Vidöstern har höga naturvärden och 
känslig för fragmentering och barriäreffekter.

• Färjansö-Toftaholm-Lagadalen längs Vidösterns östra strand, med 
utpekade värden kopplade till odlingslandskapet är känslig för 
barriäreffekter, fragmentering och utradering.

• De öppna och flacka strandkanterna är känsliga för bullerpåverkan som 
påverkar friluftlivet vid sjöarna och möjligheten att uppleva det hisoriska 
landskapet.  

• Områdena kring Vidöstern är översvämnings-zoner vilkas funktioner för 
flora och fauna är känsliga för påverkan.  

Potential
• I nuläget utgör E4:an en stor barriär för såväl flora, fauna och människor. 

Om höghastighetsjärnvägens geometri tangerar E4:an kan åtgärder vidtas 
som förbättrar de idag bristfälliga kopplingarna mellan öst och väst om E4. 

• Se även generell potential (s.21)



60

5.4 Lagans dalgång söder om Värnamo

5.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Ån Lagan söder om Värnamo rinner genom landskapet i en sydvästlig riktning 
i en ganska flack dalgång som varierar i bredd. Under isavsmältningen 
fungerade dalgången som ett dräneringsstråk för smältvattnet och förde med 
sig isälvsmaterial som avsattes i dalgången. Dalen är fylld med i huvudsak grus, 
sand och silt. Ibland bildar det grövre materialet rullstensåsar och kullformer.

Mer recent har Lagan avsatt svämsediment i form av organiska jordar och 
finmaterial som avsätts när ån svämmar över sina bräddar ut på flodplanet. 
Lagan eroderar och deponerar material när den rinner genom dalgången. 
Detta bildar ett meandrande lopp med terrasser, korvsjöar och sandbankar.  
Under de förra århundradet byggdes Lagan till stora delar ut för utnyttjande 
av vattenkraft. Detta har bildat dammar som inte är naturliga och nu bildar 

”sjöar” i Lagans fåra.

Det finns anmärkningsvärt få naturvärden längs Lagans dalgång, inga 
riksintressen eller Natura 2000-områden förekommer. 

Längs Lagans dalgång har vägen från Mellansverige till kontinenten gått 
sedan forntid. Landskapet kring Lagans dalgång är flackt men bryts av 
mindre moränhöjder och åsryggar. Dalgången har sedan forntid präglats som 
kommunikationsstråk och de bördiga jordarna har legat till grund för den 
långa bosättningsknotinuiteten. Söder om byn Lagan återfinns osedvanligt 
många järnåldergravfält med tydliga bitvis monumentala strukturer som är 
väl synliga i landskapet. Lagandalen utgör än idag en viktig transportled med 
E4:an och flertalet vägmiljöer. Lagandalen har varit centralbygd för omlandet, 
särskilt kring Ljungby.

Karaktärsområde. 



Flack dalgång Barrskog dominerar 
landskapet

Lagans meandring, med terasser 
och korvsjöar

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Fornlämningsmiljöerna med stora gravfält och ett rikt bestånd 
av karaktärsskapande lämningar är känsliga för utradering och 
fragmentisering.

• Områdena kring dalgångarna är översvämningszoner vars flora och fauna 
är känsliga för förändrade flöden. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Lagans naturliga meandring i landskapet med terrasser, korvsjöar och 
sandbankar 

• Flack dalgång som domineras av barrskog

• Fornlämningsmiljöer som visar på Lagans betydelse sedan forntid

Karaktärsgivande fornlämningsmiljöer med gravhögar längs med Lagans dalgång. 
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5.5 Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå

finns en mångfald av vattendrag och myrmarker. Berggrunden tillhör 
Sydsmålands urbergsslätt, och består av gnejser med inslag av gnejsgranit. 
Förutom landskapets nordostliga- sydsydvästliga flacka dalgångarna saknar 
detta landskap tydliga riktningar. Jordarterna domineras av lerfri morän och 
organiska jordar. De avsatta isälvsavlagringarna följer den nordnordostliga-
sydsydvästliga riktningen och genom det skogsdominerade landskapet har 
dessa bildat spridda stråk av jordbruksmark och bebyggelse.  

Området är idag präglat av ett aktivt och storskaligt skogsbruk. Konsekvensen 
av detta är att granplanteringar dominerar skogen med inslag av tall samt 
mindre partier av lövskog. Lövskogen ligger ofta i nära anslutning till 
bebyggelse eller tidigare brukad mark. Invid de större sjöarna och på myrar 
öppnar marktäcket upp sig i större landskapsrum med långsträckta vyer. 

5.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Vattenstråken Lagan, Helgeå omges av skogs- och myrlandskap som 
karaktäriseras av en flack topografi som domineras av tät barrskog. I skogen 

Karaktärsområdet Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå. 

Karaktärsområdet Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå. 



Illustration över nyckelfaktorer.

Fossil åkermark

Gles bebyggelse, med mindre 
områden av jordbruksmark 

Vattenrikt landskap,
långa utblickar vid sjöar
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Bebyggelsestrukturen är gles, byarna är små och många ensamgårdar 
förekommer. Fornlämningar som tyder på fasta bosättningar är vanligt 
förekommande vilket troligt innebär att det under forntid funnits bättre 
förutsättningar för odling inom landskapskaraktären. Idag präglas de södra 
delarna av landskapet av en gränsbygd mellan Skåne och Småland där skogarna 
utgjort ett ingenmansland och varit mycket utsatta under dansk-svenska 
härjningar under historisk tid. 

Övergripande för den här landskapskaraktären är att den saknar större objekt 
med höga naturvärden. De värden som finns är främst knutna till små objekt 
av äng- och hagmarksytor eller till mer igenvuxna lövskogsobjekt med skogliga 
värden. Skyddade myrar/kärr förekommer sparsamt. 

Öster om Ljungby inom skogs- och myrlandskapet breder sig flacka och 
storskaliga moss- och myrkomplex ut sig i nord-sydlig riktning, Gölsjömyren 
och Horsnäsamossen. Dessa utmärker sig eftersom att at de är ovanligt rika på 
höga naturvärden och är utpekade Natura 2000-obejekt, är naturreservat och 
riksintresse naturvård. Horsnäsamossen har flertalet ornitologiska värden.

5.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar är känsliga för utradering 
och fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Vattenrikt landskap med stort inslag sjöar och myrmarker.

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Långa utblickar invid sjöar och myrmarker

• Aktivt och storskaligt skogsbruk

• Gles bebyggelse

• Inslag av jordburksmark i den annars dominerande skogs- och myrlandskapet

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar
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5.6 Småkuperad skogs- och myrlandskap norr om Osby
5.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
I det småkuperade skogs- och myrlandskapet ändras topografin från flackt till 
småkuperat. Det är topografiskt uppbrutet med en tydlig berggrundstopografi. 
Jordarterna domineras av lerfri morän och organiska jordar. I detta landskap 
bildar moränen kullar – s.k. småkullig morän eller moränbacklandskap, 
vilket skapar ett tydligt kuperat landskap utan någon specifik riktning. Det 
förekommer även del drumliner som är höjder utdragna i riktningen mot 
nord-nordost. I övrigt karaktäriseras detta landskap av samma kännetecken 
som skogs- och myrlandskapet.

De avsatta isälvsavlagringarna följer den nordnordostliga-sydsydvästliga 
riktningen och genom det skogsdominerade landskapet har dessa bildat 
spridda stråk av jordbruksmark och bebyggelse.  

Området är idag präglat av ett aktivt och storskaligt skogsbruk. Konsekvensen 
av detta är att granplanteringar dominerar skogen med inslag av tall samt 
mindre partier av lövskog. Lövskogen ligger ofta i nära anslutning till 
bebyggelse eller tidigare brukad mark. Invid de större sjöarna och på myrar 
öppnar marktäcket upp sig i större landskapsrum med långsträckta vyer. 

Bebyggelsestrukturen är gles, byarna är små och många ensamgårdar 
förekommer. Fornlämningar som tyder på fasta bosättningar är vanligt 
förekommande vilket troligt innebär att det under forntid funnits andra bättre 
förutsättningar för odling på platsen inom landskapskaraktären.. Idag präglas 
de södra delarna av landskapet av en gränsbygd mellan Skåne och Småland 
där skogarna utgjort ett ingenmansland och varit mycket utsatta under dansk-
svenska härjningar under historisk tid. Största orten i området är Osby som 
efter södra stambanans framdragning förändrades i takt då den utvecklades 
till stationsort. 

Karaktärsområdet Småkuperat skogs- och myrlandskap norr om Osby 



Gles bebyggelse, små byar

Fossil åkermark

Aktivt skogsbruk med 
sammanhängande 
barrskogsområden
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Nyckelfaktorer

• Moränbacklandskap utan tydlig riktning

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Långa utblickar invid sjöar och myrmarker

• Jordbruksmarken skapar intressanta landskapsrum i den täta skogen

• Aktivt skogsbruk med sammanhängande barrskogsområden

• Gles bebyggelse, små byar

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar

5.6.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar är känsliga för 
utradering och fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.7 Vieånsdalgång öster om Vittsjö
5.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet öster om Vittsjö utmed Vieåns dalgång består av ett böljande 
småskaligt landskap, med stora inslag av ädellöv. I dalgången förekommer 
tydliga rullstensåsar, kamefält och åsnät vilket gör landskapet kuperat. 
Isälvssedimenten följer dalgången och har delvis eroderats och omlagrats av 
Vieån. Svämsediment är också vanligt förekommande längs med ån. Vieån 
rinner ihop med Helge å vid Skeingesjön.

Landskapet består av ett varierat landskap bestående av jordbrukslandskap, 
herrgårdsmiljöer och fornlämningar. Längs Vieån återfinns ett representativt 
odlingslandskap med lång hävdkontinuitet, där ängsbruk förekommer. De 
höga naturvärdena är kopplade till limniska miljöer men också ängs- och 
betesmarker och bokskog vid Vittsjö. 

Hörlinge ängar är ett värdefullt limnogent strandkomplex med högt värderade 
våtmarkstyper i form av mad vid sjö, mad vid vattendrag, tidvis översvämmad 
mark och sumpskog. Området har dessutom vissa ornitologiska värden och är 
även ett populärt rekreationsområde för ekoturism och kanotturer.

Helge å tillrinner i Skeingesjön som är botaniskt och ornitologiskt intressant 
och utpekad som Natura 2000-område. Nämnda områden ovan ingår 
samtliga i riksintresse naturvård. I området förekommer Natura 2000-arten 
hårklomossa. Det finns ett djur- och växtskyddsområde sydost om Osby i 
Osbysjön.

Karaktärsområdet Vieånsdalgång öster om Vittsjö.



Småskaligt odlingslandskap med 
lång kontinuitet

Böljande terräng 
Stora områden med 

ädellövskog
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Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Vieåns naturliga meandring i öst-västlig riktning skapar 

• Böljande till småskaligt landskap 

• Småskaligt jordbruk

• Odlingslandskap med lång kontinuitet

• Stora områden med ädellövskog

• Tydliga spår i landskapet

• Populärt område för turism

5.7.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Områden med hög fornlämningsförekomst återfinns varvid känslighet för 
utradering och fragmentering föreligger.

• Herrgårdslandskapets funktionella och visuella strukturer är känsliga för 
påverkan

• Områdena kring dalgångarna är översvämningszoner vilkas flora och fauna 
är känsliga för förändrade flöden. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.  

Potential
• Se generell potential (s.21)
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5.8 Helgeås dalgång
5.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Helge å rinner till stora delar genom moränmark och isälvsavlagringarna 
spelar en underordnad betydelse i detta karaktärsområde. Landskapet kring 
Helgeås dalgång är småbrutet med inslag av karaktärsgivande ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar.  Längs 
Helge å finns intakta gårdsmiljöer, välbevarade torp och kvarnbyggnader 
kopplade till vattenkraften i Helgeå samt en herrgårdsmiljö med medeltida 
borgruin. Området kring Hallaryd vid Helge å består av ett sockencentrum av 
tidstypisk karaktär från förra sekelskiftet.

I omgivningarna runt Helge å mellan Delary och Hallaböke finns 
värdefulla och representativa odlingslandskap, lövskogar och våtmarker. I 
odlingslandskapet finns spridda välhävdade sötvattenstrandängar som slås 
och/eller betas. I andra delar närmast ån finns värdefulla åmader. Mellan 
Hallaryd och Hallaböke finns mycket artrika lövskogar med många lövträdslag 
representerade. I sluttningarna mot ån växer källpåverkade och artrika 
sumpskogar. Merparten av Helge ås sträckning är utpekad som riksintresse för 
naturvård.

Längs Helge å finns det relativt många ängs- och hagmarksobjekt, där flera 
mindre områden också är Natura 2000-områden. Från Möckeln ner mot 
Delary finns det värden för fisk i Helge å, till exempel ursprunglig öringstam. 

Karaktärsområdet Helgeås dalgång. 



Kulturmiljö av aktiva mindre jordbruk 
där landskapen hålls öppna

Välbevarade odlingslandskap med 
tillhörande intakta gårdsmiljöer

Småbrutet landskap med ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och 

våtmarker och fuktängar
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• Områden med välbevarade odlingslandskap med tillhörande intakta 
gårdsmiljöer

• Aktiva mindre jordbruk där landskapet fortfarande hålls öppet 

• Småbrutet landskap med inslag av karaktärsgivande ekbackar, ålderdomligt 
skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar 

Illustration över nyckelfaktorer.

5.8.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (t.ex. fornlämningar, agrarhistoriska lämningar, 
industrilämningar) är känsliga för utradering.  

• Områdena kring dalgångarna är värdefulla översvämnings-zoner vilkas 
funktioner för flora och fauna är känsliga för påverkan.  

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden. 

Potential
• Se generell potential (s.21)
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5.9 Tutaryd-Södra Ljungas dalgång 
5.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Tutaryd-Södra Ljungas dalgång är fortsättningen av Helge ås västra 
gren. Sedimenten följer dalgången i sydvästlig riktning och är omgivna av 
morän. Dalgången är långsträckt och har flertalet inslag av ålderdomliga 
odlingslandskap, väl synliga i landskapet. Landskapet är småbrutet och består 
av en lätt kuperad terräng omgivet av ett ålderdomligt osammanhängande 
åkerlandskap. Bebyggelsen är lokaliserad uppe på höjdryggarna och utgörs av 
bymiljöer och herrgårdslandskap. Området runt Rönningesjön och Hängasjön 
utgörs av en komplex fornlämningsmiljö med lång bosättningshistoria och 
är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården.  Landskapet innehåller 
flertalet bevarade strukturer som minner om en lång bosättnings- och 
brukshistoria. Helge ås västra gren tillrinner i området. Inga utpekade 
viktigare naturvärden finns i området.

Karaktärsområdet Tutaryd-Södra Ljungas dalgång. 
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Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Dalgång i sydvästlig riktning

• Ålderdomliga och öppna odlingslandskap 

• Småbruten terräng med bebyggelse i höjdlägen

• Utspridda bymiljöer och herrgårdslandskap

• Aktivt småskaligt jordbruk

• Komplexa fornlämningsmiljöer med lång bosättningskontinuitet

5.9.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att delar av den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• De fornlämningsrika områdena medför större känslighet för utradering. 
Områdena kring dalgångarna är översvämnings-zoner och känsliga för 
påverkan på funktion. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Småbruten terräng 

Utspridd bebyggelse

Bebyggelse 
i höjdlägen 

Aktivt småskaligt jordbruk 
med lång kontinuitet
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5.10 Mosaikartat odlings- och skogslandskap norr om Hässleholm

Dalgångarna följer deformationszoner i berggrunden som löper i nord-sydlig 
riktning. Längs dalgångarnas sträckning finns isälvsavlagringar som innehåller 
en större del finmaterial vilket lämpar sig för jordbruk. Där moränen finns 
utnyttjas marken för skogsbruk. Detta speglar sig tydligt i markanvändningen 
som domineras av odlingsmark från små till medelstora fält. Fälten avgränsas 
av slutna skogspartier som består av blandskog. Detta landskap har mycket 
lång kontinuitet och lämningar som fossilåkrar är vanliga. Socknarna är 
relativt stora, jämfört mot södra Skåne. 

Utpekade områden med naturvärden på nationell eller internationell nivå är 
få. Kring Hästveda i riktning mot Lursjön finns ett kluster av mindre områden 
med skogliga värden kopplade till ädellöv. Almaån är utpekad som nationellt 
särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. Åsen som sträcker 
sig mellan Älmhult och Osby hyser goda vattentillgångar som kan komma att 
ha betydelse för framtida vattenförsörjning. 

Det finns relativt få utpekade objekt med naturvärden i landskapstypen, främst 
enstaka nyckelbiotoper samt ängs- och hagmarksobjekt. 

Karaktärsområdet Mosaikartat odlings- och skogslandskap norr om Hässleholm. 

Almaån, som rinner in norrifrån till Hässleholm, är utpekad som nationellt särskillt vikitgt vattendrag. 

5.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det mosaikartade odlings- och skogslandskapet norr om Hässleholm ligger 
inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Här har berggrunden 
en kuperad relief vilket gör att landskapet ställvis är relativt kulligt och 
inte har några distinkt tydliga riktningar. Berggrunden består av gnejser 
och graniter.  Inom området förekommer dock några markanta dalgångar. 



Flertalet fornlämningar som 
fossilaåkrar

Bördig jordbruksmark 
med högt värde

Landskap med lång 
kontinuitet
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• Landskapets långa kontinuitet

• Högt antal fornlämningar, som exempelvis fossilåkrar

• Bördig jordbruksmark med högt värde 

5.10.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. De få mindre jordbruksmarkerna är 
känsliga för utradering och fragmentering. 

• De öppna landskapsrummen är visuellt känsliga för en högt placerad 
järnväg  

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.11 Mosaikartat skogslandskap norr– och sydväst om Hässleholm
5.11.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Största delen av det mosaikartade skogslandskapet norr- och sydväst 
om Hässleholm ligger över 100 möh. Området ligger inom den regionala 
landskapstypen Mosaikartat landskap. Berggrunden består av gnejser och 
graniter. Berggrundens ytformer är däremot inte särskilt tydliga inom det här 
området, här förkommer endast ett fåtal markanta dalgångar i nordostlig-
sydvästlig riktning. Landskapet domineras starkt av isälvsavlagringar 
där åsryggarna skapar komplicerade åsnät med en böljande topografi. 
Isälvssedimenten har bidragit till små flacka slätter där de finare sedimenten 
ger möjlighet till odling. I övrigt består landskapet av sandiga moräner.

Det böljande landskapet karaktäriseras främst av den stora mängden skog 
som växter där. Skogen består av barrskog med tämligen små inslag av 
lövskog, då ofta i nära anslutning till bebyggelse. Mindre sjöar, våtmarker 
och torvtäkter är viktiga element men är inte speciellt påtagliga då de göms 
av den täta skogen. Invid sjöar och på en del höjder sträcker sig långa vyer ut 
över landskapet. Markanvändningen domineras av skogsbruk med inslag av 
mindre jordbruksmarker som öppnar upp sig som små identitetsskapande 
rum i den annars enhetliga skogstrukturen. Det alltmer utbredda skogsbruket 
med nyplanteringar av barrskog samt det minskade skogsbetet bidrar till att 
jordbruksmarken och de sammankopplade lövskogspartierna riskeras att 
helt försvinna från detta landskap. Jordbruksmarken som finns idag är av 
varierande kvalité och består till stor del av vallodlingar. Bebyggelsestrukturen 
är gles och utgår från ett fåtal kyrkbyar/sockenenheter, ett antal små byar och 
många ensamgårdar. Områden med fossil åkermark i skogarna visar på odling 
från bronsålder till 1800-talet och även spår efter järnframställning som tyder 
på att området inte alltid varit glesbefolkat.  

Karaktärsområdet Mosaikartat skogslandskap norr- och sydväst om Hässlholm.



Böljande topografi Barrskog med aktivt skogsbruk 
dominerar landskapet 

Odlingsmark vid åsarnas 
flacka slätter
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• Åslandskap som ger ett böljande landskap

• Glesbebyggelse 

• Aktivt jordbruk på åsarnas flacka slätter

• Dominerande områden av barrskog med aktivt skogsbruk

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Öppna landskapsrum vid sjöar

• Höjder som erbjuder långa utblickar 

• Få områden av mindre öppna jordbruksmarker 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar

Utpekade områden med naturvärden på nationell eller internationell nivå 
är få i mosaiklandskapet norr om Hässleholm. Hörlingeån är dock utpekad 
som nationellt särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. 
Den södra delen av området har inga utpekade värdetrakter för naturmiljö 
och en mycket låg andel värdekärna. Röke å är dock ett nationellt värdefullt 
vattendrag med avseende på naturvärden. 

5.11.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.12.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Hässleholmslätten ligger främst inom den regionala landskapstypen 
Mosaiklandskap och övergånggen till Slättlandskap.  Landskapet är flackt 
till böljande och består till stor del av ett öppet jordbrukslandskap med 
inslag av ett mer böljande och småbrutet landskap i norr. På flertalet platser 
erbjuds utblicker över det flacka landskapet. Jordarterna består till stor del 
av isälvssediment, främst sand och en del postglacial sand som avsatts från 
isälvar vid inlandsisens mynning. Det finns en avsaknad av större vattendrag 
i landskapet, mindre diken som följer jordbruksmarken är betydelsefulla 
strukturer i landskapet. Markanvändningen består av jordbruk. Vegetationen 
i form av blandskog växer på moränhöjder och upplevs som öar i det annars 
öppna landskapet. Landskapet genomkorsars av ett flertal större vägar, 
järnvägar och kraftledningar som är tydliga strukturer i det öppna landskapet. 
I övrigt är vägarna små och följer jordbrukslandskapets struktur. Bebyggelsen 
består av gårdar och torp längs med vägarna. Området mellan Ignaberga – 
Aska har en mer ålderdomlig prägel och utgör ett vackert kulturlandskap där 
stengärdegårdar, slingande vägnät med kringliggande bebyggelse, dungar med 
ädellöv utgör karaktärselement.  I söder avgränsas områden av Nävligeåsen 
som reser sig och bildar en naturlig gräns. Inslag av kalk i berggrunden längs 
Nävlingeåsen har påverkat landskapets natur och nyttjande. 

5.12 Hässleholmslätten

Karaktärsområdet Hässleholmsslätten.



Böljande topografi
Öppna slätter med aktivt jordbruk 

dominerar

Vegetationen är koncentrerad till 
moränhöjder

Illustration över nyckelfaktorer.
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• Öppet böljande slättlandskap med ett aktivt jordbruk

• Få naturliga vattendrag då jordbruksmarken dikats ut för att ge bättre 
odlingsförutsättningar

• Den bördiga jorden – sandiga sediment

• Öppet och flackt landskap med långa utblickar

• Långsträckta höjdryggar och moränhöjder där vegetationen är koncentrerad 

5.12.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan om 

höghastighetsjärnvägen placeras högt i landskapet. Det storskaliga 
landskapet är dock mindre känsligt för skalbrott.  

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 
försämrar och försvårar brukandet.  Risk att värdefull jordbruksmark tas 
ur produktion vilket leder till en förändrad landskapsbild.

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga processer är känslig för 
barriäreffekter.

• De få fornlämningar som syns är mycket känsliga för utradering.

• Då landskapet redan har en infrastrukturbarriär finns det en risk 
att den fysiska och visuella barriären blir ännu kraftigare om 
höghastighetsjärnvägen samlokaliseras med den. 

• Kulturlandskapet mellan Ignaberga- Aska är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan, fragmentering och barriäreffekter. 

• Känsligt för att de få ekologiska samband som finns kvar utraderas. 
Vattendragen är ofta de som hyser koncentrationer av biologisk mångfald 
då brukandet av jorden ger monotona miljöer.  Inom vissa delar utgör 
betesmarker, hagar, stengärdsgårdar och dungar med ädellöv värdefulla 
biotoper. 

Potential
• Potential att skapa nya biotoper som förstärker idag naturliga men 

bristfälliga processer kopplat till natur och vatten. 

• Potential i att erbjuda tågresenärerna långa vyer och utsikt över 
slättlandskapet.

• Se även generell potential (s.21)



78

5.13 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Av den framgår 
det att inom sträckan Värnamo – Hässleholm finns områden i landskapet 
där fördjupande studier av samverkande aspekter och intressen bör göras 
inledningsvis i kommande skeden. Det ska poängteras att de komplexa 
områdena lyfter landskapets känslighet och inte direkt pekar på områden som 
ska undvikas. I kommande processer kommer skyddade landskapsområden 
och värden att prövas enligt lagstadgade processer och gällande praxis. Detta 
oavsett om landskapet identifierats som komplext eller inte.

Landskapets karaktärsområden och en identifiering av landskapets komplexitet utmed sträckan Värnamo – 
Hässleholm södra delen
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1. Kulturlandskap som innehåller ett ålderdomligt landskap bl.a. en 
bevarad vägsträckning uppe på en åsrygg från förhistorisk tid. Vägen följer 
de topografiska förhållandena och sträcker sig genom ett bokskogsparti. 
Landskapet kring Vankiva med de öppna odlings- och hagmarkerna erbjuder 
bitvis långa utblickar. 

2. I områden norr om Hässleholm rinner Almaån som är utpekad som 
nationellt särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. Almaån 
är även föreslaget som nytt Natura 2000-område. Landskapet består av 
ett småbrutet och småkuperat landskap där Almaån är en tydlig struktur i 
landskapet. Förutom dess naturvärden har ån betydelse för rekreation och 
friluftsliv.  

3. Området kring Lursjön har rekreation- och friluftslivvärden tillsammans 
med en karaktäristisk landskapsbild. Kring Hästveda i riktning mot Lursjön 
finns ett naturreservat med ett kluster av mindre områden med skogliga 
värden kopplade till ädellöv. Landskapet kring Lursjön är bitvis öppet och 
erbjuder uträckta vyer ut över sjön. 

4. Området kring Kråkeberga består av ett mosaikartat landskap med svagt 
böljande större öppna betes- och odlingsmarker, som erbjuder långa utblickar. 
Jordbruksmarken har hög kvalitet och beroende av dess brukande för att förbli 
ett öppet odlingslandskap. Detta landskap har mycket lång kontinuitet där 
stengärdsgårdar och odlingsrösen visar på att trakten tidigt togs i bruk.

5. Området öster om Bjärnum består av ett landskap med öppna 
odlingsmarker i annars övrig slutet skogslandskap. Skalan är småbruten. 
Bjärnums närhet till sjön gör området till ett attraktivt för rekreations och 
friluftsliv. I södra änden av sjön finns ett mindre Natura 2000-område av 
lövskog med hotade moss- och lavarter.

6. Osbysjön är ett öppet sjölandskap som erbjuder utblickar. Sjön omfattas av 

Landskapets karaktärsområden och en identifiering av landskapets komplexitet utmed sträckan Värnamo – 
Hässleholm, norra delen.
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ett växt- och djurskyddsområde där jakt på fågel är förbjuden. Vid stränderna 
finns två naturreservat; Näset som utgörs av rester av ett äldre kulturlandskap 
med vällagda stenmurar, forna slåttermarker och beteshagar, samt Osby 
skansar, även Natura 2000-område som är en tidigare öppen odlingsmark 
som slutit sig som skogsmark. Osbysjöns södra delar är föreslaget som nytt 
Natura 2000-, med utter som Natura 2000-art. Västra delarna av delområdet 
vid Osbysjön omfattas av riksintresse för naturvård. Området omfattas även 
av kulturhistoriskt värdefulla industrier som har används till vattenkraft, 
skansanläggning med tydliga lämningar från tiden som gränsbygd.  

7. Området kring Helgeås dalgång har flertalet utpekade värden. Landskapet 
runt Helgeås dalgång är småbrutet med inslag av karaktärsgivande ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar. Längs 
Helge å finns intakta gårdsmiljöer, välbevarade torp och kvarnbyggnader 
kopplade till vattenkraften i Helgeå samt en herrgårdsmiljö med medeltida 
borgruin. Vieån, Skeingesjön samt Helge å nedströms Skeingesjön ner till 
Osbysjön är utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag för naturvärde, 
med flertalet berörda arter. Delar av området omfattas av riksintresse 
naturvård. Mellan Helge å och Skeingesjön och Osbysjön finns ett förslag 
till ett nytt Natura 2000-område, med utter som Natura 2000-art. Hörlinge 
ängar, Natura 2000-område, är ett värdefullt limnogent strandkomplex med 
högt värderade våtmarkstyper. Området har dessutom vissa ornitologiska 
värden. Området runt Hörlinge ängar är ett populärt rekreationsområde för 
ekoturism och kanotturer. 

8. Landskapet öster om Vittsjö består av ett böljande småskaligt landskap, 
med stora inslag av ädellöv.  Det består av ett varierat sammansatt landskap 
med jordbruk, herrgårdsmiljöer och fornlämningar. Området runt Vieån 
innehåller ett representativt odlingslandskap med lång hävdkontinuitet, där 
ängsbruk förekommer.  De höga naturvärdena är kopplade till limniska 
miljöer, ängs- och betesmarker och skog. Området är inte utpekat som en 
värdetrakt, men värdena är höga och skulle möjligen kunna anses vara en 

värdetrakt. Området i stort är utpekat som ett riksintresse för naturvård, 
Ubbalt. Området har även skydd i form av naturreservat och Natura 2000. 
Vieån är även utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag naturmiljö, 
med flertalet värdefulla arter.

9. I området väster om Emmaljunga ligger Bröna myr, en värdefull mosse som 
är riksintresse för naturvård. Området karaktäriseras även av en äldre bymiljö, 
Bröna, omgivet av ett öppet odlingslandskap. Landskapet är småskaligt med 
en ålderdomlig karaktär där de välbevarade stengärdsgårdarna är tydliga 
element i landskapet.

10. Merparten av Helge å är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Ån är även utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag för fiske 
och naturvärden, på grund av sin ursprungliga öringstam och de höga 
naturvärdena i systemet i stort. Helge å – söder om Delary är ett riksintresse 
för naturvård. Omgivningarna runt Helge å mellan Delary och Hallaböke 
finns värdefulla och representativa odlingslandskap, lövskogar och våtmarker. 
Längs Helge å finns det relativt många ängs- och hagmarksobjekt, där flera 
även utgör Natura 2000-områden. Området kring Hallaryd vid Helge å består 
av ett sockencentrum med drag från sekelskiftet.

11. Örsjön, öppet sjölandskap med utblickar. I södra delen av områden 
finns ett kluster av mindre byar och ensamgårdar i en skogsbygd som är en 
representativ miljö från skogsbruket.

12. Lagans meandring som varierar i storlek ger ett uttryck i landskapet 
som bidrar till ett karaktäristiskt avtryck i landskapet. Lagans dalgång med 
minnen värdefull bymiljö intill Lagan med bymiljö bebyggelse anskaffad efter 
landskapets form.

13. Området kring Tutaryd-Södra Ljunga är en långsträckt dalgång med 
inslag av flertalet ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet. Området 
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runt Rönningesjön och Hängasjön utgörs av en komplex fornlämningsmiljö 
med lång bosättningshistoria och är utpekad som riksintresse för 
kulturmiljövården. Odlingslandskapet har lång kontinuitet med herrgårds- 
och bymiljöer anpassade till höjdryggar. Landskapet består av en lätt kuperad 
terräng omgivet av ett ålderdomligt åkerlandskap. Landskapet innehåller 
flertalet bevarade strukturer som minner om en lång bosättnings- och 
brukshistoria. 

14. Norra delen av Helge åns dalgång norr om Delary är en tydlig och 
karaktärsgivande struktur i landskapet.  Ån är ett nationellt särskilt 
viktigt vattendrag för fiske med ursprunglig öringstam, samt nationellt 
särskilt viktigt vattendrag naturvärden. Helge å strax norr om Delary 
ingår i riksintresse naturvård. Möckelnområdet. Området är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. Omgivande landskap har inslag av byar med äldre 
byggnadstradition.

15. Lagans dalgång utgörs av ett övervägande flackt landskap, som sluttar ner 
mot Lagan. Området runt Hamneda är en centralbyggd och har sedan forntid 
präglats av kommunikationsstråket längs med Lagan. Fornlämningsbilden 
är komplex och väl synlig i landskapet i form av gravfält. Jordbruket har varit 
en förutsättning för centralortens framväxt och är än idag en förutsättning i 
landskapet. Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.    

16. Lagans dalgång mellan Hamneda och Ljungby karaktäriseras av 
det övervägande flacka odlingslandskapet, som bitvis övergår åt en 
mer kullig terräng. Området har sedan forntid präglats av Lagan som 
kommunikationsstråk, vilket är väl synligt i de ålderdomliga och bevarade 
bebyggelsestrukturerna runt byn Kånna.  Området är mycket fornlämningsrikt 
och har stora landskapsvärden väl synliga i landskapet. Jordbruksmarken 
utgörs av öppna åkermarker och betad hagamarker, några av dessa hyser höga 
naturvärden med specifikt utpekade Natura 2000-arter.

17. Öster om Ljungby inom skogs- och myrlandskapet breder sig flacka och 
storskaliga moss- och myrkomplex ut sig i nord-sydlig riktning, Gölsjömyren 
och Horsnäsamossen. Dessa utmärker sig eftersom att at de är ovanligt rika på 
höga naturvärden och är utpekade Natura 2000-objekt, är naturreservat och 
riksintresse naturvård. Horsnäsamossen har flertalet ornitologiska värden.

18. Området breder ut sig på ömse sidor av Lagan. Landskapet kring Lagans 
dalgång är flackt men bryts av mindre moränhöjder och åsryggar. Lagans 
dalgång har sedan forntid präglats som kommunikationsstråk och de bördiga 
jordarna har legat till grund för den långa bosättningsknotinuiteten. Söder 
om byn Lagan återfinns särskilt många järnåldergravfält med tydliga bitvis 
monumentala strukturer som är väl synliga i landskapet. Området är utpekat 
riksintresse för kulturmiljövården. 

19. Området runt Bolmen ligger utanför restidsgränsen och beskrivs inte inom 
ramen för denna rapport.

20. Landskapet i detta område karaktäriseras av ett variationsrikt och 
småskaligt odlingslandskap med flertalet utpekade värden. Byarna Hörda och 
Klövaryd präglad av lagaskiftesstrukturer och välbevarad bebyggelse samt 
fornlämningsområde, utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Hörda-
Tykatorp-Gässhult-Yxkullsund är utpekat riksintresse naturvård och präglas 
av ett mycket variationsrikt, artrikt och småskaligt odlingslandskap där många 
områden omfattas. Flera små Natura 2000-objekt finns inom riksintresset.

21. På västra sidan om Furen ligger Flattingeåsar en utstickande udde 
med bl.a. ädellövskog. Området är utpekat Natura 2000-områden samt 
naturreservat. Området innehåller flertalet utpekade Natura 2000-arter.

22. Området söder om Furen, Yxkullsund, präglas av ett sjönära 
odlingslandskap som omger Yxkullsunds herrgård. I landskapet finns flertalet 
fornlämningar och kulturhistoriska spår som minner om ett brukande under 
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lång tid. Området är utpekat Natura 2000-område, naturreservat samt 
riksintresse naturvård, med bland annat värden knutna till de gamla, grova 
lövträden. 

23. Området kring sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen präglas av ett sjönära 
odlingslandskap med både natur, kultur och landskapsvärden. Vid Flårens 
södra strand och längs Furens östra strandkant sträcker sig ett landskap med 
hög koncentration av fornlämningar. Området längs Furens östra strandkant 
är utpekat riksintresse för kulturmiljövården, Getaryggarna. Uppepå 
getryggsåsarna återfinns en äldre vägsträckning. Landskapet här omges av ett 
ålderdomligt odlingslandskap med flertalet mindre byar med bebyggelse från 
1800-talet. I området ligger Eds herrgård även den med anor från 1800-talet. 

24. Området kring Vidöstern har flertalet utpekade värden. Vidösterns öppna 
vattenrum karaktäriseras av en variation mellan flacka öppna odlingslandskap 
och täta skogspartier. De flacka odlingslandskapen erbjuder långsträckta 
vyer ut över sjön. Inom området ligger Toftaholm med tillhörande 
herrgårdslandskap som är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Området 
är generellt rikt på fornlämningar och har en rik lundflora och en hävdgynnad 
vegetation i de betade hagarna med flera rödlistade arter. Nya Åminne, på 
västra sidan av sjön är riksintresse kulturmiljövård och enskilt byggnadsminne. 
Miljön utgör en bruksmiljö, järnbruk liksom föregångaren Gamla Åminne 
baserat på sjömalm från Vidöstern och med behållen karaktär från 1900-talets 
början. Vattendraget Toftaån förbinder Vidöstern med Flåren.  Den östra 
delen av ån är ett Natura 2000-objekt. Riksintresset naturvård Färjansö-
Toftaholm-Lagadalen sträcker sig längs Vidösterns östra strand, med 
odlingslandskapet vid Toftaholm som central del. Området en rik lundflora 
och en hävdgynnad vegetation i de betade hagarna med flera rödlistade 
arter.  De södra delarna omfattas främst av ett ås- och kamelandskap med 
tydliga åsformationer. Dessa innehåller biologiskt intressanta ekbestånd med 
lundflora samt dödisgropar som bildat sjöarna Vällingasjön, Tvillingsjöarna 
och Näckrosasjön. En av Lagans få orörda forssträckor finns vid Kvarngården 

i södra delen av riksintresset. Vidöstern är även utpekat som nationellt särskilt 
värdefullt vatten för fiske och riksintresse för friluftsliv.

25. Herrgårdsbyggd utpekat riksintresse kulturmiljövården, flertalet 
herrgårdar kring Kallundasjön. Utpekat riksintresse naturvård Källunda-
Åminne (Gamla Åminne). Åminne naturreservat. 

26. Vallestad riksintresse kulturmiljövården, består av ett herrgårdslandskap 
och fornlämningsmiljö. 

27. Beskrivs i passage Taberg/Tenhult - Värnamo
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Landskapet är relativt 
tåligt, det finns 
möjlighet till 
landskapsanpassande 
åtgärder för 
att förankra järnvägen 
i landskapet och/eller 
tillskapa nya miljöer.

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

5.14 Samlad bild

Slättlandskapets skala 
möjliggör för 
landskapsanpassade 
åtgärder som kan 
både förankra 
järnvägen i landskapet 
och/eller tillskapa nya 
miljöer som det lokalt 
råder brist på.

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

Landskapet är relativt 
tåligt, det finns 
möjlighet till 
landskapsanpassande 
åtgärder för 
att förankra järnvägen 
i landskapet och/eller 
tillskapa nya miljöer.

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 
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6 Karaktärsområden mellan Hässleholm 
– Lund
Utredningsområdet mellan Hässleholm- Lund är 60 km långt, 30 km brett 
och sträcker sig i en nordöst – sydvästlig riktning. Området ligger inom 
Skåne län och omfattar kommunerna Hässleholm, Höör, Hörby, Eslöv, 
Kävlinge och Lund. Orter som passeras förutom Hässleholm och Lund är 
Tormestorp, Finja, Tyringe, Sösdala, Höör, Hörby, Eslöv och Stångby. Större 
sjöar och åar inom området är Finjasjön söder om Hässleholm, Östra och 
Västra Ringsjöarna söder om Höör samt Kävlinge å, Helge å, Rönne å och 
Höjeå. Landskapet söder och sydväst om Hässleholm karaktäriseras av ett 
mosaikartat landskap som genomkorsas av horstar i nordvästlig-sydöstlig 
riktning; Göinge, Nävlinge-, Linderödsåsen och Söderåsen väster om 
Rönneås dalgång.  Från det mer skogdominerade mosaiklandskapet söder 
om Hässleholm övergår landskapet gradvis till mer odlingsdominerat vilket 
kulminerar på slätterna söder om Ringsjöarna. Ringsjöarna och Rönneås 
dalgång har flertalet utpekade natur- kultur och landskapsvärden. I mötet 
mellan mosaiklandskapet i norr och slättlandskapet i söder ligger många 
av Skånes största gods med en komplex fornlämningsbild och innehåll av 
slotts- och herrgårdsmiljöer. Mellan Eslöv och Lund genomkorsas passagen 
av Vombsänkan/Kävlingeån, vilken hör till de artrikaste områdena i Skåne. 
Slättlandskapen runt Lund utgör några av Skånes bördigaste jordbruksmarker 
med möjlighet till långsträckta vyer över landskapet. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Hässleholm - Lund. 
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6.1 Finjasjöns sjölandskap
året om.  Finjasjön har stor betydelse för friluftslivet där det finns en rad olika 
vandringsleder att använda. Runt sjön finns ett antal badstränder och vid 
sjöns östra strand finns en campingplats. Skåneleden är en attraktiv led som 
är en del av turistmålet i området. Området närmast Finjasjöns strand är idag 
obebyggt. 

Karaktärsområdet Finjasjöns sjölandskap. 

Finjasjön har ett stort vattenrum som erbjuder långa utblickar. På andra sidan sjön syns Göingeåsen. 

Finjasjön vassområde som hyser ett rikt fågelliv året om.

6.1.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området kring Finjasjön är flackt till svagt böljande. Karaktärsområdet ligger 
inom den regionala landsskapstypen Mosaiklandskap. Innan Finjasjön 
sänktes under 1800- och början av 1900-talet stod de flacka områdena under 
vatten. Områdena närmast sjön är gammal sjöbotten och består av postglacial 
sand och svämsediment.  Almaån har sitt utlopp i nordvästra änden av sjön.  
Sjön är ett stort vattenrum som medger långa utblickar. Vid stranden på den 
västra sidan av sjön finns en sammanhängande alstrandsskog, med inslag av 
ask och hägg. Här utbreder sig stora vassområden som hyser ett rikt fågelliv 
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6.1.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Finjasjön är värdefull när det kommer till friluftslivet och turism, området 

runt sjön är därför känsligt för visuell påverkan, barriäreffekter och 
störningar. 

• Området med sitt öppna vattenrum och utblickar är känsligt för skalbrott 
som har inverkan på den visuella karaktären om en höghastighets järnväg  
placeras för nära de obebyggda naturstränderna. 

• Det rika fågellivet kan vara känsligt för brutet samband och barriäreffekter 
och bullerstörningar. 

Potential
• Det finns en potential att skapa vackra utblickar från tåget som främjar 

resenärsupplevelsen.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Öppet vattenrum med långa siktlinjer

• Flacka och öppna strandkanter

• Obebyggda naturstränder

• Området runt Finjasjön har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och 
tätortsnära rekreation

• Rikt fågelliv i vassområdet i Finjasjöns västra område som är störningskänsliga

Illustration över nyckelfaktorer.

Vassområden med 
unikt fågelliv som  är 

störningskänsliga

Flacka och öppna 
strandkanter

Finjasjön har betydelse för 
friluftslivetObebyggda 

naturstränder

Öppet vattenrum med 
långa siktlinjer
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6.2 Göinge- och Nävlingeåsen

6.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Göingeåsen och Nävlingeåsen karaktäriseras av kraftigt kuperad skogsmark 
på urberg. Karaktärsområdet ligger inom den regionala landskapstypen 
Mosaiklandskap. Här liksom i övriga Skåne ligger urbergshorstarna i nordväst- 
sydostlig riktning. Göingeåsen kallas den västliga delen av Nävlingeåsen och 
dessa delar åtskiljs av en större dalgång i nord-sydlig riktning från Gulastorp 
till Sandåkra. De skogsklädda förkastningsbranterna är framträdande 
i landskapet söder om Hässleholm, både sett från slätten och Finjasjön.  
Förkastningen är mindre brant där dalgången från Gulastorp leder upp på 
åsen. 

Urberget täcks till stor del av sandig morän. Inslag av kalk i berggrunden 
påverkar lokalt både vegetationens sammansättning och markanvändning 
på åsen. Från Ignaberga och österut finns ett stort område där kalkbrytning 
pågått under lång tid.  Här finns kalkugnar och en sevärd kalkgrotta 
Tykarpsgrottan.  Öster om väg 23 finns partier med storblockig terräng. 

Genom området rinner ett antal vattendrag bland annat Tormestorpsån, som 
har sitt utlopp i Finjasjön. Längs sluttningarna bland annat vid Gulatorp 
finns utströmningsområden med kalkhaltigt vatten. Norr om Nävlingeåsen 
finns ett stort vattenskyddsområde där man tar vatten ifrån berggrunden. 
Infiltrationszoner i åsens nederkant är viktiga för grundvattenbildningen.

Åslandskapet präglas av skog och skogsbruk. En mosaik, där bokskog 
och annan lövskog dominerar. Andelen granplanteringar är dock bitvis 
större. På åshöjderna finns även en del moss- och myrmark.  Bokskogarna 
på Göingeåsen är av varierad ålder och med inslag av värdefulla biotoper. 
Göingeåsens höga naturvärden är knutna till ädellövskog och bergbranter, 
men också lundmiljöer och vattenmiljöer kring Tormestorpsån. Det bergrum 
som finns i Göingeåsen som skapats av militären och som idag är övergivet och 
igenbommat, har lyfts fram som en kommande lämplig övervintringslokal för 
fladdermöss.  På åsens norrsluttning vid Gulastorp finns en kalkrik lövsump- 
och ädellövskog med rörliga och ytliga grundvatten och rik biologisk mångfald 
framförallt avseende mossor. 

Nävlingeåsen och Göingeåsen är fornlämningsrika med stora koncentrationer 
av fornlämningar både uppe på höjderna och i dalgångarna.  Gravrösen, 
domarringar och stensättningar vittnar om att åslandskapet nyttjats under 
lång tid och att här fanns ett öppet odlingslandskap under brons- och 
järnålder.  Även det småskaliga vägnätet visar på äldre strukturer och 
markanvändning. 

Idag är området sparsamt bebyggt med ensamliggande gårdar främst i 
dalgångarna intill den brukbara marken. Den största orten i området är 
Tormestorp, belägen på Göingeåsens västra sluttning. Göingeåsen används 
för rekreation och friluftsliv. På åsen ovanför Tormestorp finns ett tätortsnära 
rekreationsområde med elljusspår och flera stigar, bland annat passerar 
Skåneleden här.

Karaktärsområdet Göinge- och Nävlingeåsen. 



Skogsklädda 
förkastningsbranter

Större sammanhängande 
bokskogar av varierad 

ålder Småskaligt vägnät Höga 
rekreationsvärden

Värdefulla 
fornlämningsmiljöer på 
höjder och i dalgångar

Utspridd bebyggelse
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Nyckelfaktorer

• Skogsklädda förkastningsbranter med värdefulla skogsmiljöer

• Göinge- och Nävlingeåsen är synliga strukturer från slätten i norr

• Större sammanhängande bokskogar av varierad ålder

• Småskaligt jordbruk i dalgångar

• Småskaligt vägnät

• Utspridd bebyggelse lokaliserade i dalbottnar intill den odlingsbara marken

• Sammanhängande områden av produktionsskog uppe på åsryggarna

• Värdefulla fornlämningsmiljöer lokaliserade på höjder och i dalgången mellan 
horstarna

• Rekreationsmiljö – naturupplevelser kopplade  till viktiga utsikter

De nord-sydliga storskaliga dalgångarna är viktiga kommunikationsstråk 
genom åslandskapet. Vägarna ligger ofta i dalbottnarna. Riksväg 23 följer 
dalstråket mellan Gulastorp och Sandåkra. I en annan nord-sydlig dalgång 
mellan Göingeåsen och Matterödsåsen ligger stambanan.  

• Naturvärden knutna till utströmningsområden är särskilt känsliga för 
ändrad hydrologi.  

• Åslandskapet hyser ett sammansatt fornlämningsområde rikt på 
fornlämningar.  Det är känsligt att bryta kulturhistoriskt viktiga samband 
såväl funktionella som visuella. Kopplingar mellan fornlämningsmiljöer 
och bybildningar, odlingsmarker, kyrko- och gårdsetableringar bör inte 
brytas. 

Potential
• Åsens topografi kan nyttjas genom att höghastighetsjärnvägen kan dras i 

tunnel under åsen. Därigenom kan barriäreffekter minskas. Det krävs dock 
avancerade kunskapsfördjupningar för att säkerställa att en tunnel inte 
påverkar vattenföring på ytan. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

6.2.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Åslandskapets branter är visuellt väl synliga både från Finjasjön och 

slättlandskapet kring Hässleholm och är känsliga för visuell påverkan av 
järnvägsanläggningen, t.ex. tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Rekreationsområden är känsliga för visuell påverkan, skalförändring, 
bullerstörning och fragmentering.

• Värdefulla biotoper på och kring Göingeåsen är känsliga för fragmentering 
och utradering samt bullerstörning.  



89

6.3 Matterödsåsen

6.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Åslandskapet vid Matterödsåsen är småkuperat och mosaikartat med 
omväxlande skog och öppen mark. Karaktärsområdet ligger inom den 
regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Förkastningsbranten mot norr är 
kraftigare kuperad, dock inte lika brant som Nävlingeåsen. Matterödsåsen är 
liksom Nävlingeåsen en horst överlagrad med sandig morän och med inslag av 
organiska jordar.  

I Matterödsåsens norrsluttningar dominerar bokskog- och annan lövskog 
medan inslag av gran ökar uppe på åsen. Här återfinns även ett stort antal 
mindre våtmarker. Längs de många små vattendrag som avvattnar åsen 
ned mot Finjasjön finns intressanta biotoper kopplade till bäckmiljöer och 
lövskog.  Ängs- och hagmarker finns kvar i anslutning till odlingslandskap på 
Matterödsåsen och kring Hovdala slott. I norra delarna av Matterödsåsen av 
mellanbygden finns en värdetrakt för ädellövskog, mot Finjasjöns strand.

Området domineras av skogsbruk och ett småskaligt jordbruk med inslag 
av naturbetesmarker och lång kontinuitet, vilket de många lämningarna av 
fossil åker mark vittnar om. Bebyggelsen är knuten till odlingsmarkerna och 
består i huvudsak av mindre gårdar som sammanbinds av vägar som följer 
strukturer från 1800-talet. Många torp och annan bebyggelse används idag 
som permanentboende eller som fritidshus. Åssluttningarna med bokskog 
kring Hovdala och Skyrup utgör populära rekreationsområden. Hovdala 
slott ligger vid Matterödsåsens nordöstra kant, där åsen möter Finjasjöns 
låglänta odlingsmarker. Hovdala har ett storskaligt och mångformigt 
landskap med lång kontinuitet och är ett före detta militärt övningsfält. 
Viktigt för dess karaktär är Hovdala slott med tillhörande bebyggelse och 
omgivande slottsmiljö, ädellövskogar, öppet landskap genom bete och odling, 
stensättningar, stenåldersboplatser, rösen, hällristningslokal, biblioteksruin 
(från bygget av ett bibliotek som aldrig färdigställdes) och torp.

Dalleröds på nordvästra delen är ett stort område med ädellövsskog i 
sluttningen ner mot Finjasjön. Längs områdets bäckdalar finns fina alskogar. 
Hovdalaån är en kraftigt slingrande å. I ån finns den mycket ovanliga och 
hotade flodpärlmusslan och även kungsfiskaren eller en strömstare.  

Karaktärsområdet Matterödsåsen. 

Låglänta odlingsmarker intill Hovdala slottsmiljö.



Värdefulla naturmiljöer 
med hög biologisk 

mångfald

Hovdala slott- och herrgårdsmiljö har 
välbevarade kulturhistoriska strukturer

Välbevarat landskap med 
höga upplevelsevärden 

kring Hovdala 
Småskligt vägnät

Omväxlande öppet 
och slutet
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6.3.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Upplevelser kopplade till kulturlandskap och naturmiljö kring Hovdala 

mycket känsligt för visuell påverkan av moderna anläggningar, skalbrott, 
buller, barriäreffekter och fragmentering. Risk att värdet utraderas.

• Hela åssluttningen är visuellt exponerad från landskapet kring Finjasjön 
och därför en känslig landskapsbild. 

• Bäckbiotoper känsliga för fragmentering, utradering och hydrologiska 
förändringar.

• Det småskaliga jordbrukslandskapet och kulturmiljöer uppe på åsen 
känsliga för skalbrott, barriäreffekter, fragmentering och ändrade 
brukningsförutsättningar.

• Det slingrande vägnätet är känsligt för strukturbrott. 

• Funktionella och visuella samband mellan kyrkan, gårdar och 
jordbruksmark är känsliga.

• Kring Matteröd är fornlämningskoncentrationen hög och därför känslig för 
utradering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Småkuperat och mosaikartat landskap utan tydliga riktningar

• Omväxlande mellan öppet och slutet

• Norra sidan av matterödsåsen domineras av bokskog

• Värdefulla rekreationsmiljöer kring Hovdala och Skyrup

• Biologisk mångfald – Bokskogar, artrika naturmiljöer kring Hovdala slott, 
skogsbiotoper, fladdermusarter m.m. ängs- och hagmarker Äspehöjden, 
bäckraviner m.m. 

• Hovdala slott- och herrgårdsmiljö har välbevarade kulturhistoriska strukturer där 
landskapsbilden är sammanhållen och opåverkad. 

• Rofylld miljö med en karaktär av ostördhet

• Småskaligt jordbruk med naturbetesmarker

• Småskaligt vägnät

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.4 Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden
sistnämnda riktningarna accentueras av att isälvsavlagringarna också breder 
ut sig i den riktningen, med i vissa fall långa och tydliga åsryggar. Moränen är 
sandig. Markanvändningen är därför mer inriktad på skogsbruk. I områden 
med finkoringa isälvslavlagringar eller lera finns möjlighet för jordbruk. 
Mossar och torvmarker förekommer i sänkor och där det tidigare förekommit 
sjöar, flera är dock utdikade eller täktade.

Centrala mellanbygden karaktäriseras av ett mosaiklandskap dominerat 
av slutna skogspartier med inslag av omväxlande odlingslandskap och en 
variation av naturmiljöer. Det är ett småkuperat landskap med en svag 
markerad horststruktur med höjder på 30-170 möh. Skogen består till största 
delen av blandad barrskog, dominerad av granplanteringar med inslag av 
lövträd. 

Inom området finns det en del mindre sjöar och våtmarker. I södra delen 
angränsar området mot Rönne å som mynnar ut i de större sjöarna Västra och 
Östra Ringsjön. Jordbruksområdena finns främst i områdets sydvästra del, 
där jordtäcket består av lerhaltiga moräner. Rester av stengärdsgårdar i de 
slutna skogspartierna tyder på att en stor andel av skogen i området tidigare 
varit öppen och betad. Bortom Höör och Perstorp finns endast enstaka byar 
och främst äldre lantbruksbyggnader med en mer traditionell småskalig 
jordbruksstruktur. Sösdala är ett exempel som är ett utpekat kulturlandskap, 
präglat av jordbruket och järnvägen. Den centrala mellanbygden avgränsas 
norrut av Matterödsåsen. 

Nordväst om Höör finns Frostavallen, ett välbesökt friluftsområde som är 
utpekat som riksintresse för rekreation och friluftsliv. Området ingår i en 
värdetrakt för ädellövskog och har en hög andel värdekärna och utgör en viktig 
spridningslänk mellan Hallandsåsens och Söderåsens ädellövskogar i väster 
och Linderödsåsens ädellövskogar i öster. 

6.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det mosiakartade odlings- och skogslandskapet syväst om Hässleholm ligger 
inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Berggrunden i det 
mosaikartade odlings- och skogslandskapet består av urberg och en topografi 
slår igenom på ytan, med deformationszoner i Tornquistzonens nordnordväst-
sydsydostliga riktningar, men även sprickzoner som löper nordost-sydväst. De 

Karaktärsområdet Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden. 



Byar med ålderdomlig karaktär

Skogsbruk dominerar, endast få 
jordbruksmarker

Igenväxning av 
naturbetesmarker
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6.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Landskapet har genomgått hög grad av igenväxning av åkermark. Risk att 
den småskaliga jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, äldre agrar bebyggelse) är 
känsliga för utradering. 

• Värdefulla naturmiljöer och viltstråk är känsliga för barriäreffekter och 
utradering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Byar med ålderdomlig karaktär och tydliga spår sedan tiden innan 1800-talets 
skiftesreformer

• Få områden där jordbruket fortfarande är aktivt

• Variation av naturmiljöer med en del naturbetesmarker som tenderar att växa 
igen

• Markanvändningen består till stor del av skogsbruk

• Slutna skogspartier med inslag av mindre odlingslandskap

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.5 Linderödsåsen

6.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Linderödsåsen är en urbergshorst som sträcker sig från nordväst till sydost. 
Den norra sluttningen är delvis väldigt brant, men den södra sluttningen 
sluttar svagt. Berggrunden består främst av gnejser. Jordarterna i området är 
urbergsmoräner med litet inslag av lera och stora isälvsavlagringar. Området 
har även en del organiska avlagringar i form av torvmark och jordmånen 
består av podsoler med inslag av brunjordar.  Åsen sträcker sig mellan 100-
200 möh. 

Linderödsåsen är ett relativt opåverkat landskap. Linderödsåsen ligger inom 
den reginala landskapstypen Mosaiklandskap. Det består av en skogsmosaik 
med inslag av öppna fält. Vyerna utöver närliggande landskap begränsas 
av skogstäcket. Längst med sluttningarna bildas en stark rumslighet, där 
den branta topografin, täta skogen och ravinerna ger en tydlig karaktär. 
Skogstäcket består av bokskog och granskog som planterats på tidigare 
betesmarker. 

Förekomsten av fossil åkermark visar på en lång brukningskontinuitet. Detta 
är mest tydligt i den nordöstra delen av Linderödsåsen, som har brukats och 
varit bebodd sedan lång tid. Spår av detta kan ses i form av stenrösen och 
åkertegar som idag ofta ligger i skog. 

Bebyggelsestrukturen är gles och består av mindre byar omgivna av spridda 
ensamliggande gårdar. Markanvändning domineras av skogsbruk och en liten 
andel småskaligt jordbruk. Förklaringen till detta är att marken är svårbrukad, 
den är backig och stening med små väldigt spridda skiften. E22:an korsar åsen, 
och utgör en stor barriär samtidigt som den gör åsen mer tillgänglig. 

Linderödsåsen har stor areal värdefulla naturbetesmarker. Åsen har även 
flertalet relativt naturliga och oförstörda vattendrag som hyser varierade 
biotoper som är viktiga för en mängd arter av flora, fåglar, insekter och 
däggdjur. Linderödsåsen utgör vattendelare mellan Skånes tre största 
vattensystem: Helge å, Rönne å och Kävlingeån.

Karaktärsområdet Linderödsåsen. 



Byar med ålderdomlig 
karaktär

Skogsbruk dominerar, endast få 
jordbruksmarker

Igenväxning av 
naturbetesmarker

94

6.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Linderödsåsens branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap 

och är känsliga för visuell påverkan av järnvägsanläggningen, t.ex. 
tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Linderödsåsens speciella karaktär med branta sluttningar är känslig för 
strukturbrott.

• Värdefulla biotoper är känsliga för fragmentering och utradering. 
Naturvärden knutna till utströmningsområden i nedre delen av sluttningar 
är särskilt känsliga för ändrad hydrologi.  

• Den glesa bebyggelsestrukturen är känslig för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.

• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. 

• De småskaliga betesmarkerna är känsliga för fragmentering och 
barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Mosaiklandskap med skog och inslag av öppna fält

• Förkastningsbranter  som ger upphov till tydliga rumsligheter

• Småskaligt jordbruk med lång jordbrukskontinuitet

• Produktionsskogar med ett aktivt skogsbruk

• Värdefulla naturmiljöer av bokskogar och bäckar

• Fornminnen lokaliserade till höjder och i dalgången mellan horstarna
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6.6 Rönneås dalgång
brukskontinuitet, medeltida kloster och storgodsbildning samt 
kvarnanläggningar. Idag är bebyggelsestrukturen främst kopplad till större 
samhällen längst med ån som Ljungbyhed, Klippan och Ängelholm.  

Rönne å är Skånes näst största å och även klassad som nationellt särskild 
värdefull. Framförallt finns där ett stort antal olika fiskarter. Längs med ådalen 
finns också ängsmarker som fortfarande sköts genom slåtter, dessa områden 
har stora fågelvärden. 

Karaktärsområdet Rönneås dalgång. 

Rönneås dalgång her en stark landskapsbild med karaktärsgivande raviner. 

6.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
I Rönne ås dalgång domineras jordarterna av sand, isälvssediment och 
svämsediment.  Dalgången har sitt ursprung i Skälderviken och meandrar 
sedan sydöst, norr om Söderåsen och mynnar så småningom ut i den 
västra Ringsjön. Åns meandrande genom landskapet bidrar till en stark 
landskapsbild med karaktärsgivande raviner i landskapet. Rönneås dalgång 
ligger inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Rönne å och 
dess dalgång har varit en livsnerv i flera hundra år. Kulturlandskapet 
kring dalgången karaktäriseras av sin förhistoriska bosättnings- och 



Utbredda ängsmarker som slås 
kontinuerligt 

Kulturmiljö, gods, slott och 
kloster med lång kontinuitet

Hög biologisk mångfald 
kopplad till ån 
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6.6.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Rönne ås dalgångar och uttryck i landskapet är känsliga för struktur- och 

skalbrott.

• Större sammanhängande betesmarksområden, är känsliga för 
barriäreffekter, utradering och förändrad landskapsbild. 

• Rönne å har hög andel biologisk rika miljöer som är känsliga för 
barriäreffekter och utradering. 

• Rönne å och dess dalgång har varit en livsnerv i flera hundra år. 
Kulturhistoriska element (fornlämningar, godsstrukturer, kyrkor) är 
känsliga för utradering och brutna samband.  

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Rönneås dalgång varierar från böljande till mer kulligt. Åns naturliga 
meandring tydlig och karaktärsskapande

• Hög biologisk mångfald 

• Ängsmarkerna längs med ån slås kontinuerligt

• Lång kulturhistoria som finns bevarad i form av gods, slott och kloster 

• Ängsmarkerna kring ån har stora fågelvärden som är störningskänsliga
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6.7 Söderåsen

6.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Söderåsen tangerar utredningsormådent, men beskrivs ändå eftersom 
gränserna mellan karaktärsområdena inte är precisa utan flyter in i varandra. 

Söderåsen är en urbergshorst med en brant nordostsluttning och djupa 
sprickdalar där topografin reser sig från 30 till 200 möh. I den södra delen 
är topografin inte lika dramatisk och åsen övergår gradvis i ett mjukt 
backlandskap. Berggrunden består till stora delar av gnejs och olika slags 
gnejsgranit. I söder och väster överlagras berget av sedimentära bergarter som 
sandsten och lerskiffer. Jordarterna består av en mosaik där lerfria till svagt 
leriga moräner dominerar. 

Åsen utgör ett tydligt landmärke från de omkringliggande landskapen. De 
branta sidorna täcks av en varierad bok- och blandlövskog medan de mer 
kuperade sidorna domineras av granplanteringar. På åsens flacka sluttningar 
samt uppe på åskrönets platå breder öppna marker ut sig som domineras av 
bete. 

Bebyggelsestrukturen på Söderåsen är gles. Mitt på åsen finns enbart ett 
fåtal ensamgårdar och någon enstaka by. Trots detta har området en lång 
kulturhistoria. Längs med krönet av den nordöstra sluttningen ligger det byar 
som nyttjat markerna nedanför åsen och skogarna i sluttningen. På de södra 
sluttningarna finns även en del byar som nyttjat de centrala delarna av åsen. 

Markanvändningen består främst av betesmarker och skogsproduktion. Idag 
kan man finna spår av stenmurar i skogen som fungerat som fältgränser, vilket 
visar att landskapet varit  mer öppet än vad det är idag. 

Söderåsen har ett antal naturvärden kopplade till lövskogsmarkerna, de 
branta ravinerna med bäckar och den småskaliga jordbruksmarken. Vid 
byarna Stenestad och Konga finner man ett odlingslandskap med värdefulla 
naturbetesmarker. I anknytning till godsmiljöerna vid Knutstorp och Wrams 
Gunnarstorp förekommer det värdefulla trädmiljöer såsom alléer, trädbevuxna 
betesmarker och parkmiljöer. I den sydöstra delen finns en nationalpark som 
är viktig  för den lokala rekreationen. Det finns även Natura 2000-områdena 
Klövabäcken, Klöva hallar, Traneröds mosse (en opåverkad våtmark) 
och Hallabäcken, där samtliga områden innehåller värdefulla vatten-och 
skogsmiljöer.

Karaktärsområdet Söderåsen. 

Söderåsens bokskog där delar hyser flertalet naturvärden.



Kraftigt kuperad topografi 
Långa vyer mot 

omgivande landskap

Värdefulla naturmiljöer kopplat 
till bokskog, vattendrag, tidigare 

naturbetesmarker
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Illustration över nyckelfaktorer.

6.7.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Åslandskapets branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap 

och är känsliga för visuell påverkan av en höghastighetsjärnväg, t.ex. 
tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Söderåsens speciella karaktär med branta nordostsluttningar är känslig för 
strukturbrott.

• Åsen som rekreativt besöksmål är känsligt för visuell påverkan, 
bullerstörning, barriäreffekter och fragmentering som påverkar dagens 
användande.

• Värdefulla biotoper är känsliga för fragmentering och utradering. 
Naturvärden knutna till utströmningsområden i nedre delen av 
sluttningarna är särskilt känsliga för ändrad hydrologi.  

• Den glesa bebyggelsestrukturen är känslig för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.

• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. 

• De småskaliga betesmarkerna är känsliga för fragmentering och 
barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Kraftigt kuperat landskap med förkastningsbranter i nordost och dramatiska 
raviner på sina håll

• Högt läge med möjlighet till utsikter över omgivande landskap

• Åsen är ett tydligt landmärke omkringliggande landskap

• Södra och västra delen samt på åskrönets platå breder öppna marker ut sig 
som domineras av bete 

• Ett aktivt produktionsskogsbruk i norr

• Gles bebyggelse 

• Värdefulla naturmiljöer kopplat till bokskog, vattendrag, tidigare 
naturbetesmarker och de småskaliga jordbruksmarkerna

• Fornminnen lokaliserade på höjder och i dalgången mellan horstarna

• Värdefull rekreationsmiljö i den sydöstra delen av åsen. 
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6.8 Ringsjöarnas sjölandskap
betydelse för den arkeologiska forskningen.  Mellan ringsjöarna finns t.ex. 
Bosjökloster som kan ha grundats så tidigt som början av 1000-talet. Öster om 
Ringsjöarna finns den medeltida byn Fulltofta med kyrka och slott. 

Karaktärsområdet Ringsjöarnas sjölandskap. 

Bild över Fulltofta slott som ligger på den östra sidan av Ringsjöarna. 

6.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Jordarterna kring Ringsjöarna består till stor del av glacial-grovsilt och 
isälvssediment men det finns även inslag av sand, torv och kärrtorv. 

Sjöarna ramas in av en tät skogsrand, på vissa ställen är skogen glesare och 
där finner man långsträckta vyer över de öppna sjölandskapen. Bebyggelsen 
i området breder framförallt ut sig norr om sjöarna i anslutning mot Höör. 
Väster, söder och öster om sjöarna domineras den omgivande marken av 
öppna fält och jordbruk.  

Områdena kring sjöarna har ett antal värdefulla biologiska och 
kulturhistoriska värden.  Stora delar av området är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården. Västra Ringsjön karaktäriseras av sin förhistoriska 
bosättnings- och brukskontinuitet, medeltida kloster och storgodsbildning 
samt kvarnanläggningar. Här återfinns de stora boplatskomplexen i mossarna 
och vid stränderna. Dessa är från äldre stenålder och har varit av central 

Runt Ringsjöarna finns en betydande areal med naturbetesmarker och norr 
om Ringsjöarna finns en stor koncentration av fossil åkermark från yngre 
järnålder som är unik för Skåne. Här finns en stor mängd rödlistade arter 
och Skånska ansvarsarter vilka är knutna till områdets öppna trädmiljöer och 
ädellövskogar. Ringsjöarna tillhör även Sveriges högst avkastande insjöar ur 
fiskesynpunkt. De biologiska värdekärnorna är ofta kopplade till områdets 
kulturlandskap som Stenskogen, Bosjökloster, Klinta, Lillö, Häggenäset och 
Fulltofta. Områdena vid Fulltofta är dessutom en mycket viktigt rastlokal för 
fågel (Natura 2000-område).



Långsträckta utblickar över 
sjölandskapen , öppna 

landskapsrum Stor areal 
naturbetesmarker

Generellt hög biologisk mångfald där 
de höga värdena ofta är kopplade till 

områdets kulturlandskap
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6.8.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Aktivt jordbruk nordväst om ringsjöarna känsligt för fragmentering och 

barriäreffekt som försämrar och försvårar brukandet. 

• Norr om Ringsjöarna finns en stor koncentration av fossil åkermark från 
yngre järnåldern som är unik för Skåne. Känslig för utradering. 

• De stora boplatskompexen kring ringsjöarna är känsliga för direkt 
påverkan (t.ex. utradering) som indirekt påverkan (dränering av 
mossarna).

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden 
är känsliga för utradering och fragmentering (t.ex. Fulltoftas och 
Bosjöklosters slottsmiljöer) 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Stor areal naturbetesmarker 

• Generellt hög biologisk mångfald där de höga värdena ofta är kopplade till 
området kulturlandskap 

• Långsträckta utblickar över sjölandskapen, öppna landskapsrum 

• Välbevarad kulturhistoria i form av förhistorisk bosättnings- och brukskontinuitet 
samt gods, slott och medeltida kloster

• Öppna jordbruksmarker som breder ut sig kring sjöarna med ett aktivt jordbruk

• Området runt Fulltofta öster om Ringsjöarna är en viktig rastlokal för fågel
Bild från östra sidan om Ringsjöarna kring Fulltofta slott. Fotot visar hamlade lindar, landskapsmässiga och 
kulturhistoriskt värdefulla element och strukturer som berättar om områdets tidigare och nuvarande brukande. 
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6.9 Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden
av träd. Södra mellanbygden är även en övergångszon mellan de höglänta 
åslandskapen och den låglänta slätten vilket har bidragit till en topografi som 
varierar från flacka till mer böljande partier. Detta område skiljer sig från det 
Böljande odlingslandskapet, södra mellanbygden, genom en mer småbruten 
karaktär och sin topografiska variation. Landskapsrummen är mindre och 
avgränsas av större sammanhängande skogspartier, som bitvis erbjuder långa 
utblickar. Markanvändningen domineras av småskalig jordbruksverksamhet, 
med inslag av isolerade betesmarker som är utspridda över hela området. 
Bebyggelsestrukturen är gles och består främst av ensamgårdar/mindre 
byar med omgivande fält. Det finns en avsaknad av större vattendrag och 
vegetationen består av blandskog. 

Karaktärsområdet Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden. 

Västra sidan av Ringsjöarna där bilden är tagen ner mot sjön. Intill sjön breder sig den flacka lerslätten fortsatt ut 
sig för att sedan övergå i en mer varierad terräng med ökade topografiska skillnader. 

6.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området en bit väster om Ringsjön utgör en övergång mellan den ler- och 
kalkrika moränen i söder och den sandigare moränen i norr. En del mindre 
områden med isälvsavlagringar förekommer. Lanskapskaraktärsgränsen i 
söder följer väldigt väl jordartsgränsen mellan de två moräntyperna. Den utgör 
också en övergång mellan urberget i nordöstra Skåne och de sedimentära 
bergarterna i sydvästra Skåne. Topografiskt höjer sig landskapet åt norr, 
samtidigt som jordarterna blir tunnare. Landskapet saknar tydliga riktningar. 

Södra mellanbygden är en övergångszon där slättlandskapet gradvis övergår 
från storskaliga öppna slättmarker till mindre landskapsrum med ökat inslag 



Småskaligt jordbruk

Gles bebyggelse 
med mindre byar och 

ensamliggande gårdarAvgränsansde 
landskapsrum som öppnar 

upp till långa siktlinjer
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6.9.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 

som försämrar och försvårar brukandet, vilket i sin tur kan förändra 
landskapsbilden.  

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi och större 

sammanhängande skogspartier för att inpassa höghastighetsjärnvägen i 
landskapet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Det småskaliga jordbruket

• Småbruten struktur och topografisk variation

• Isolerade betesmarker

• Viktiga småbiotoper

• Avgränsande landskapsrum som öppnar upp till långa siktlinjer

• Ingen tydlig riktning i landskapet ett böljande till kulligt landskap med raviner 

• Gles bebyggelse med mindre byar och ensamliggande gårdar

• Få naturliga vattendrag
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6.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området mellan Vombsänkan och Ringsjöns sjölandskap utgör en övergång 
mellan den ler- och kalkrika moränen i söder och den sandigare moränen 
i norr. En del mindre områden med isälvsavlagringar förekommer. 
Lanskapskaraktärsgränsen i söder följer väldigt väl jordartsgränsen mellan de 
två moräntyperna. Den utgör också en övergång mellan urberget i nordöstra 
Skåne och de sedimentära bergarterna i sydvästra Skåne. Topografiskt höjer 
sig landskapet åt norr, samtidigt som jordarterna blir tunnare.

Södra mellanbygden är en övergångszon där slättlandskapet gradvis övergår 
från storskaliga öppna slättmarker till något mindre landskapsrum med en 
ökad grad av buskar och träd. Södra mellanbyggden är även en övergångszon 

6.10 Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden
mellan de höglänta åslandskapen och den låglänta slätten vilket har 
bidragit till en topografi som varierar från flacka till böljande partier. Dessa 
förhållanden bidrar till stora landskapsrum med relativt långa siktlinjer men 
med en avsaknad för specifika blickpunkter. Markanvändningen domineras av 
storskalig jordbruksverksamhet. Det storskaliga jordbruket har bidragit till att 
naturmiljöerna är få. Det finns en avsaknad av större vattendrag. Vegetationen 
består av blandskog med främst träddungar, inramande trädrader och alléer 
kopplade till gårdsstrukturer. Området kring Eslöv består av en komplex 
kulturmiljö, bland annat med innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer med 
tydliga kopplingar till karaktärsskapande fornlämningar.

Området har likt det böljande slättlandskapet en fragmenterad naturmiljö där 
naturvärdena oftast är undanträngda till mindre ytor. Inslaget av betesmarker 
och skogsområden i landskapet gör dock södra mellanbygden något rikare är 
slättbygden. Förekomsten av klövvilt är vanligare här med en mindre stam av 
den rödlistade ursprungsrasen (nominatrasen) av kronhjorten. De biologiskt 
rikaste områdena finns mot Ringssjöarna där många hotade arter och Skånska 
ansvarsarter är knutna till öppna trädmiljöer med grova träd och gamla 
stubbskottsängar. Värdekärnor är Lyby, Braåns dalgång och odlingslandskapet 
vid Hemmingsberga. 

Karaktärsområdet Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden. 

Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden där de topografiska höjdskillnaderna varierar mellan flacka mer 
böljande partier. Bilder är tagen strax utanflr Eslöv.



Landskapsrum med 
välbevarade kulturhistoriska 

strukturer

Öppna landskapsrum

Den produktiva och 
värdefulla jordbruksmarken
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Nyckelfaktorer

• Öppna landskapsrum

• Aktivt storskaligt jordbruk

• Få naturliga vattendrag

• Bevarade gods- och slottsmiljöer

• Stationssamhällen med historiska kopplingar till järnvägen

• Den produktiva och värdefulla jordbruksmarken

• Fragmenterad naturmiljö med mindre områden av värdefulla småbiotoper

• Landskapsrum med välbevarade kulturhistoriska strukturer

• Förekomst av kronhjort

6.10.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som 

försämrar och försvårar brukandet. Visuellt känsligt för t.ex. igenväxning 
orsakat av förändrat brukande.  

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

• Gods- och herrgårdsmiljöerna kring Eslöv är känsliga för att 
kulturhistoriska samband mellan fornlämningsmiljöer, godsmiljöer och 
industrimiljöer bryts. Dessa påvisar landskapets tidsdjup och utveckling 
från forntid till idag.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi för att 

inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet.  

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.11.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Jordarterna består till största delen av lermorän och har bidragit till ett 
intensivt jordbruk. Områden med mer sandig/stenig morän har utnyttjats 
som betesmarker (t.ex. Kungsmarken öster om Lund). Moränen är här 
något böljande, och förekommer i långa, mjuka kullar. Detta kan antingen 
bero på moränens egenform, eller på att den underliggande berggrunden är 
undulerande. 

Det storskaligt öppna jordbrukslandskapet varierar från relativt flacka 
partier till partier som är storskaligt böljande. Siktlinjerna är långa men 
avgränsas till viss del av den böljande terrängen. Bortsett från de topografiska 
skillnaderna har detta område samma utmärkande karaktärer som det 
flacka slättlandskapet. Det böljande slättlandskapet karaktäriseras av det 
öppna storskaliga jordbruksmarkerna med varierande topografi från flackt 
till böljande och som erbjuder långa utblickar. Förutom Bråån är avsaknad 
av större vattendrag betydande, vilket gör de befintliga vattendragen till 

speciellt betydelsefulla strukturer i landskapet. Markanvändningen domineras 
av storskalig jordbruksverksamhet vilket har lett till att naturmiljöerna är 
få och fragmenterade. Vegetationen består främst av mindre träddungar, 
inramande trädrader och alléer kopplade till gårdsstrukturer. Hela landskapet 
är starkt infrastrukturpåverkat. Det finns ett utbrett vägnät som till stor del 
följer åkerkanterna och på så vis förtydligar landskapets linjära strukturer. 
Kraftledningsstråk och järnväg bidrar också till linjära strukturer i landskapet. 
Landskapets struktur i övrigt har inga tydliga riktningar. Den befintliga 
stambanan präglar även tillkomsten och utformningen av de mindre orterna 
med Eslöv som ett tydligt exempel på ett stationssamhälle. Området söder om 
Eslöv, Ellinge - Västra Sallerup, utgörs av en dalgångsbygd och slottslandskap 
kring Bråån och Ellinge slott där godsförvaltningen sedan medeltiden satt 
sin prägel på såväl landskapet som bebyggelsens gestaltning. I området 
nordost om Lund ligger Kungsmarken och Fågelsångsdalen med en rik 
fornlämningsmiljö bestående av lämningar efter medeltida biskopsäte och 
agrarhistoriska spår.

Då naturmiljöerna generellt är små och fragmenterade inom det böljande 
slättlandskapet är de kvarvarande större naturområdena som finns kvar desto 
viktigare att bevara. Befintliga spridningsvägar i landskapet är också av stor 
vikt att bevara. Värdekärnor är Kungsmarken, Fågelsångsdalen och Linnebjer 
nordost om Lund samt Braåns dalgång söder om Eslöv. Bråån är en viktig 
spridningskorridor för många organismer, samt att den hyser värdefull fisk- 
och musselfauna.

6.11 Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund 

Karaktärsområdet Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund. 



Den bördiga jordbruksmarken är mycket 
värdefull ur produktionshänsyn

Tydliga gårdsstrukturer
Bevarade slott- och 

godslandskap
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Nyckelfaktorer

• Få kvarvarande fornlämningar i landskapet

• Tydliga gårdsstrukturer

• Långa siktlinjer i landskapet

• Flertalet stationssamhällen vars uppkomst är kopplade till stambanans 
byggande

• Bevarade slott- och godslandskap söder om Eslöv som präglar landskapet idag

• Den bördiga jordbruksmarken är mycket värdefull ur produktionshänsyn

• Fragmenterade naturmiljöer, ett fåtal större naturområden

• Bråån ett av de naturliga vattendragen, i övrigt avsaknad av naturliga 
vattendrag

• Flertalet linjära strukturer i landskapet som kraftledningar, större vägar och 
järnväg

6.11.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som 

försämrar och försvårar brukandet. Visuellt känsligt för t.ex. igenväxning 
orsakat av förändrat brukande.  

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, godsstrukturer, kyrkor) är 
känsliga för utradering.  

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

• Många fornlämningar har odlats bort varvid de fornlämningar som 
återstår är känsliga för att bevara landskapets tidsdjup.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi för att 

inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.12 Vombsänkan

6.12.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Vombsänkan följer en förkastning längs en linje strax söder om Eslöv, norra 
Vombsjön och Sandhammaren vid Skånes sydkust, mellan Romeleåsen i söder 
och höjdområdena norr om Vombsjön. Vattnet från isavsmältningen för 15 
ooo - 16 000 år sedan bildade en issjö i sänkan (Vombissjön) som var betydligt 
större än dagens Vombsjön. I denna issjö avsattes sand, silt och lera. Samtidigt 
bidrog isälvar till att avsätta grövre sand och grus på andra håll i sänkan och 
att bilda sandurfält. 

Vombsänkans flacka sandiga marker sträcker sig utmed Kävlingeåns och 
Klingälvsåns dalgång samt kring Vombsjön. Långa vyer sträcker sig över 
våtmarkerna och odlingslandskapen. Den lättodlade men näringsfattiga 
marken har skapat en bebyggelsestruktur med få byar och med stora extensiva 

odlingsmarker som idag lever kvar som ett värdefullt kulturlandskap. Det 
dominerande trädslaget är tall, som planterats på stora områden för att 
binda upp sanden. Andra utmärkande karaktärsdrag för Vombsänkan är 
fuktängarna kring Kävlingeån, kyrkbyarna, och de sandiga betesmarkernas 
torrängar. Idag har området en utbredd militär verksamhet som gör att stora 
delar är otillgänglig för allmänheten. Inom Vombsänkan ligger Svenstorp slott 
som omges av ett karaktärsskapande landskap där fornlämningarna är en del 
av landskapsbilden. 

Vombsänkan hör till de artrikaste områdena i Skåne med en stor mångfald 
av rödlistade arter, både hemmahörande i trädbärande marker och i öppna 
miljöer. En stor andel av Skånes ansvarsarter finns här vilket har påvisats 
i länsövergripande artpools- och traktanalyser (Länsstyrelsen i Skåne län, 
2014). Kärnområden inkluderar stora områden som Revingefältet (torrängar), 
Krankesjön (internationellt viktig häck- och rastfågellokal) och Vombs ängar 
(fuktängar). Kävlingeåns dalgång utgör en viktig spridningskorridor för 
många arter. Värdetrakter för olika habitattyper överlappar i området och 
andelen värdekärna är hög vilket gör att en lokalisering av höghastighetsbanan 
genom området riskerar att orsaka habitatförluster och negativ påverkan på 
värdefulla arter. 

Karaktärsområdet Vombsänkan. 
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Nyckelfaktorer

• Kulturlandskapet med den typiska gårdsstrukturen, kyrkbyar och bevarade 
betesmarker

• Flacka och öppna landskapsrum med välbevarade kulturhistoriska strukturer

• Höga biologiska värden kopplade till fukt- och torrängar

• Landskapsestetiska värden kopplade till långsträckta vyer och utblickar över 
å-landskapet

6.12.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Den flacka ådalen är känslig för visuell påverkan. 

• Fuktängarna kring ådalen är känsliga för barriäreffekter och utradering. 

• De sandiga betesmarkernas torrängar har en speciell flora och fauna som 
är känslig för barriäreffekter och utradering. 

• Odlingslandskapet är känsligt för fragmentering samt att funktionella 
samband bryts.

• Miljöerna kring gods- och herrgårdarna är känsliga för att kulturhistoriska 
samband mellan fornlämningsmiljöer, godsmiljöer och industrimiljöer 
bryts. Dessa påvisar landskapets tidsdjup och utveckling från forntid till 
idag.

Potential
• Se generell potential (s.21)Illustration över nyckelfaktorer.

Landskapsbildsvärden 
kopplade till långsträckta vyer 

och utblickar över å-landskapet Flacka och öppna landskapsrum 
med välbevarade kulturhistoriska 

strukturer
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6.13 Flackt slättlandskap väster om Lund
6.13.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det underliggande kalkberget har en mycket flack överyta, vilket har gjort 
att även de överliggande jordarterna är flacka (en slätt). Jordlagren består 
av morän som avsattes av inlandsisen för cirka 16 000 år sedan. Moränen 
är lerig (lermorän) och har ett högt kalkinnehåll. Gränsen för lermoränen är 
tydlig landskapet. Där lermoränen förekommer är jordbruket intensivt med få 
betesmarker. Där jorden är mer sandig eller stenig återfinns fler betesmarker. 
Detsamma gäller för områden där marken är fuktig på grund av högt stående 
grundvatten.

Det flacka slättlandskapet breder ut sig både söder och väster om Lund, där 
majoriteten utgörs av jordbruksmark. Markanvändningen domineras av 
storskalig jordbruksverksamhet vilket har lett till att naturmiljöerna är få och 
fragmenterade. Vegetationen består främst av mindre träddungar, inramande 
trädrader och alléer kopplade till gårdsstrukturer. Landskapet är öppet och 
erbjuder långa siktlinjer. Siktlinjerna in mot staden är utpekade i riksintresset 
Lund och har betydelse för det visuella och funktionella sambandet mellan det 
flacka jordbrukslandskapet och Lunds stad. Det finns en avsaknad av större 
vattendrag och därför är de befintliga vattendragen speciellt betydelsefulla 
strukturer i landskapet. Hela landskapet är starkt infrastrukturpåverkat 
och eftersom höjdskillnaderna är små får dessa element en utbredd visuell 
inverkan. Det finns ett välförgrenat vägnät som till stor del följer åkerkanterna 
och på så vis förtydligar landskapets linjära strukturer. Kraftledningsstråk och 
järnväg bidrar ytterligare till de linjära strukturerna i landskapet. 

Karaktärsområdet Flackt slättlandskap väster om Lund. 

Det flacka jordbrukslandskapet där vegetationen är koncentrerad till gårdstrukturer.



Värdefull bördig 
jordbruksmark

Den i landskapet jämnt 
fördelade gårdsstrukturen

Starkt infrastrukturpåverkat 
landskap med större vägar, 

kraftledningar, vindkraftverk och 
järnvägar
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Nyckelfaktorer

• Få kvarvarande synliga fornlämningarna 

• Den i landskapet jämnt fördelade gårdsstrukturen

• Långa utblickar i ett flackt och öppet landskap

• Strakt infrastrukturpåverkat landskap med större vägar, krafteldningar, 
vindkraftverk och järnvägar. 

• Det stora antalet kyrkor

• Värdefull bördig och högproduktiv jordbruksmark

• Fragmenterade och få naturområden

• De tydliga siktlinjerna in mot Lund har betydelse för det kulturhistoriska visuella 
och funktionella sambandet mellan den flacka slätten och staden

• Avsaknad av naturliga vattendrag, då majoriteten av jordbruksmarken är utdikad

6.13.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan av 

höghastighetsjärnvägens omfattande struktur. Det storskaliga landskapet 
är dock mindre känsligt för skalbrott. 

• Det aktiva storskaliga jordbruket är känsligt för fragmentering, förlust av 
brukbar areal, och barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet. 
Ändrat brukande kan förändra landskapsbilden. 

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• De kvarvarande kulturhistoriska elementen (fornlämningar, 
godsstrukturer, kyrkor) är känsliga för utradering. 

• Siktlinjerna in mot Lund, det kulturhistoriska sambandet mellan det 
flacka jordbrukslandskapet och staden är känslig för visuell påverkan och 
fragmentering.

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

Potential
• Resandeperspektivet: I det flacka öppna landskapet finns möjlighet till 

utblickar och att tillvarata resandeperspektivet. I vilken utsträckning 
potentialen kommer att kunna utnyttjas beror till stor del på behovet av 
bullerskärmar. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.14 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Av den framgår 
det att inom sträckan Hässleholm – Lund finns områden i landskapet där 
fördjupande studier av samverkande aspekter och intressen bör göras 
inledningsvis i kommande skeden. Det ska poängteras att de komplexa 
områdena lyfter landskapets känslighet och inte direkt pekar på områden som 
ska undvikas. I kommande processer kommer skyddade landskapsområden 
och värden att prövas enligt lagstadgade processer och gällande praxis. Detta 
oavsett om landskapet identifierats som komplext eller inte.

Figur 56.  Landskapets karaktärsområden och en identifiering av landskapets komplexitet utmed sträckan 
Hässleholm – Lund. Källa: WSP
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1. Söder om Lund rinner Höje å som utgör en tydlig gräns mellan staden 
Lund och slätten. Området kring Höje å är ett välbesökt och värdefullt 
rekreationsområde.  Dalgången är bred och flack och omges av ett öppet 
och flackt slättlandskap med inslag av ängs- och betesmarker med utpekade 
naturvärdesobjekt. Koncentrationen av fornlämningar är hög kring Höje å, 
och visar på ett brukande sedan förhistorisk tid. I området ligger Trolleberg, 
tidigare Värpinge gård, som är ett typiskt exempel på en 1700-talsherrgård. 
Till godset hörde Värpinge by, som ligger norr om Höje å, en pittoresk by 
av småskalig karaktär. Strax norr om Värpinge by ligger naturreservatet 
Rinnebäcksravinen.  

Det flacka slättlandskapet breder ut sig både söder och väster om Lund, där 
majoriteten består av jordbruksmark. Landskapet är öppet och erbjuder långa 
siktlinjer. Siktlinjerna in mot staden är utpekade i riksintresset Lund och 
har betydelse för det visuella och funktionella sambandet mellan det flacka 
jordbrukslandskapet och Lund.

2. Öster om Lund finns flertalet skyddade områden. Riksintresse för 
naturvård, Natura 2000, samt naturreservatet Flyingeängar norr om 
Dalby. Kungsmarken-fågelsångsdalen är riksintresse för kulturmiljövården 
med sin fornlämningsmiljö och lämningar efter medeltida biskopsäte och 
agrarhistoriska spår. En del av området närmast Dalby är även utpekat som 
riksintresse för rekreation och friluftsliv. Landskapet karaktäriseras av det 
öppna storskaliga jordbruksmarkerna med varierande topografi från flackt till 
böljande och som erbjuder långa utblickar.

3. Stångby mosse nordväst om Lund är riksintresse för naturvård samt vissa 
delar som ett Natura 2000-område samt som ett naturreservat. Området 
består av fuktängar och extremrikekärr med mycket värdefull vegetation och 
flora, bland annat flera sällsynta orkidéarter. 

4. Området kring Eslöv, Kävlingeån och Braå berör flertalet utpekade 

områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Fornlämningsbilden 
är komplex med innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer. Det i övrigt 
storskaliga slättlandskapet genomkorsars av Kävlingeån och Braån vars 
dalgångar och raviner ger ett avbrott i det annars storskaligt flacka landskapet. 
Området kring Vombsänkan hör till de artrikaste områdena i Skåne där 
Kävlingeån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för fiske samt en 
viktig spridningskorridor för många arter. Området har flertalet skyddade 
naturområden som är av riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt som 
naturreservat. Landskapet kring Vombsänkan är flackt med långsträckta vyer 
som är känsliga för en stor struktur.

5. I området ligger Svenstorp slott som är en del i riksintresse för 
kulturmiljövården. Kring Svenstorp slott breder sig ett karaktärsskapande 
landskap ut sig där fornlämningarna är en del av landskapsbilden. 

6. I området ligger Östra Karaby, en medeltida kyrka i höjdläge som omges 
av ett vidsträckt odlingslandskap med långa utblickar. Landskapsbilden här 
skiljer sig från det omgivande mer böljande slättlandskapet.

7. Området representeras av Trolleholms slottslandskap med medeltida 
ursprung, dess vidsträckta odlingslandskap är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. 

8. Områdena kring ådalen och Ringsjöarna har stora biologiska och 
kulturhistoriska värden. Stora delar av området är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården. Kulturlandskapet kring Rönneå och Västra Ringsjön 
karaktäriseras av sin förhistoriska bosättnings- och brukskontinuitet, 
medeltida kloster och storgodsbildning samt kvarnanläggningar. Området 
innehar områden av naturreservat och Natura 2000, både för fågeldirektivet 
och art- och habitatdirektivet. Delar av området är utpekat som riksintresse 
för naturvård. Området runt Ringsjöarna har en betydande areal av 
naturbetesmarker. Ringsjöbygden är en biologiskt rik värdetrakt för 
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ädellövskog, framför allt vad gäller ekskogsmiljöer och öppna trädmiljöer. 
Öster om Ringsjön vid Fulltofta finns en mängd olika värdefulla naturmiljöer, 
Natura 2000–arter och Skånska ansvarsarter samlade, i huvudsak i olika 
ädellövskogsmiljöer och öppna trädmiljöer rika på fågel, lavar och insekter. 
Området är en viktigt rastlokal för fågel och inkluderar 20 olika fågelarter, 
bland annat flera rovfåglar. Ringsjöarna är även reservvattentäkt för Sydvatten 
och området berör två dricksvattentäckter för Höörs kommun. 

9. Strax nordväst om Höör ligger Frostavallen, ett välbesökt område som är 
utpekat som riksintresse för rekreation och friluftsliv. Frostavallen ingår även 
i en värdetrakt för ädellövskog och har en hög andel värdekärna som utgör en 
viktig spridningslänk mellan Hallandsåsens och Söderåsens ädellövskogar i 
väster, samt Linderödsåsens ädellövskogar i öster. Området innehar flertalet 
utpekade skydd som naturreservat och riksintresse för naturvård. 

10. Området är utpekat som riksintresse för naturvård. Landskapsbilden här 
är stark, med Rönne Ås meandring och ravinbildning i landskapet.

11. Området nedanför Söderåsen och upp mot åsen har flertalet utpekade 
och skyddade naturvärden som riksintresse för naturvård och naturreservat, 
Söderåsen Nationalpark, Natura 2000 för art- och habitatdirektivet. 
Söderåsen, som är riksintresse naturvård utgörs av en i huvudsak skogbeklädd 
horst med mycket höga värden inom bl.a. geologi, flora och fauna. Området 
består även av en kulturmiljö med spår från skogsbruk. Söderåsens branter 
är väl synliga från angränsande låglänta landskap och är känsliga för visuell 
påverkan och strukturbrott.

12. Området omfattar en kulturmiljö som är karaktäristisk för den skånska 
mellanbygden; små bruksenheter och en omfattande betesareal. Rönne 
å rinner igenom området och bidrar till en stark landskapsbild med 
karaktärsgivande raviner i landskapet. Området kring ån är utpekat som 
riksintresse för naturvård och även nationellt särskilt värdefullt vattendrag på 

grund av sina naturvärden.  

13. Landskapet kring Sösdala är ett utpekat kulturlandskap där såväl 
jordbruk som järnvägen har satt sin prägel. Fornlämningsmiljöerna är 
tillgängliga och karaktärsgivande. Söder om Sösdala finns ett utpekat 
område med naturbetesmark som är utpekat riksintresse naturvård som 
ingår i det geografiskt splittrade riksintresset vid namn Odlingslandskap 
på Linderödsåsen. Natura 2000-området Store Mosse är en degenererad 
mosse från tidigare torvtäkt. Strax söder om området finns tre riksintressen 
naturvård, Ballran, Lunden och Lönnebjär, vilka är utpekade på grund av sina 
geovetenskapliga värden (basaltkupp).

14. Området kring Matterödsåsen och Göingeåsen består av en komplex 
och rik fornlämningsmiljö med inslag av mindre godsmiljöer. I de norra 
delarna av Matterödsåsen ner mot Finjasjöns strand finns värdetrakt för 
ädellövskog. Den skogliga värdetrakten fortsätter österut mot Göingeåsen.  
Naturreservat Göingeåsen är utpekat främst för sina skogliga värden, bl.a. 
värdefulla bokskogar med rik insektsfauna. I norra delen av Göingeåsen 
finns även naturreservatet Gulastorp, utpekat för sin värdefulla ädellövskog. 
De västra delarna av Göingeåsen ingår även i en värdetrakt för ädellövskog. 
Göingebygden, med områdena kring Ignaberga - Hovdala - Dalleröd är en av 
Sveriges viktigaste miljöer för fladdermöss, vilka är fridlysta.

15. Hovdala slott som är utpekat statligt byggnadsminne, vars omgivning 
består av en komplex fornlämningsmiljö och rikt odlingslandskap med hög 
ängs- och betesvärden. Värdekärnor för ädellövskog finns vid Dalleröd och 
Hovdalaåns dalgång. Hovdalaån är ett nationellt värdefullt vattendrag med 
bland annat flodkräfta och flodpärlmussla.
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6.15 Samlad bild

Det böljande 
landskapet möjliggör 
inpassning i topogra-
fin. 

Möjlig samlokalisering 
utmed bef. stambana

Möjliga utblickar för 
resenärer. 

Landskapets skala 
möjliggör för 
landskapsanpassade 
åtgärder som kan 
både förankra 
järnvägen i landska-
pet och/eller tillskapa 
nya miljöer som det 
lokalt råder brist på.

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 
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7 Värnamo med omgivning 
Värnamo ligger inom den regionala landskapstypen sjörikt flack landskap. 
Värnamo med omgivning kan delas in i fyra landskapskaraktärsområden 
höghastighetsjärnvägen kan komma att beröra.

Staden Värnamo, stadskärnan saknar en tydlig struktur och dess karaktär 
domineras av Lagans årum. Tvärs igenom staden löper järnvägen tillsammans 
med en höjdrygg som splittrar Värnamo i en östlig och en västlig del.

Lagans Årum, Lagans dalgång som löper i nordsydlig riktning genom 
Värnamo, det kännetecknas främst av åns meandrande och de höga 
naturvärdena som det bidragit till. 

Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store mosse, nordost 
om Värnamo, ett böljande kulturlandskap med en bebyggelsestruktur av gods 
och gårdar i större landskapsrum.

Småbrutet mosaiklandskap väst och sydöst om Värnamo, finns större 
områden, som karakteriseras av mindre landskapsrum, med välavgränsade 
kulturlandskap.

Värnamo med omgivande landskapskaraktärsområden, Lagans Årum, Böljande mosaiklandskap kring Hindsen 
pch Store Mosse, Småbrutet mosaiklandskap väst och sydväst om Värnamo samt Staden Värnamo.
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7.1 Staden Värnamo 

Värnomos stationsbyggnad.

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Värnamo präglas av Lagans dalgång där stadskärnan avgränsas i väster av 
järnvägen och av dalgångens brant väster om järnvägen. Järnvägsstationen 
från tidigt 1900-tal upplevs ligga avsides i stadskärnan och utgör inte något 
dominerande visuellt landmärke i staden. Järnvägsstationen saknar även 
direkt koppling till stadens kommers.  Lagan meandrar genom staden 
och utgör en tydlig hållpunkt. Ån agerar även barriär och delar stadens 
kommersiella centrum. 

Kartan visar en analys av barriärer, viktiga stråk, passager, landmärken och noder i Värnamo. 
1)Stationsbyggnad, 2)Stadshotellet, 3)Tingshuset, Stadshuset, 4)Polishuset, 5)Gästgivaregården, 6)Kyrkan, 
7)Apladalen, 8)Lagan

Butiks- och gågatan Storgatsbacken, väster om Lagan, utgör ett viktigt 
offentligt rum och bebyggelsen är stadsmässig i cirka tre våningar. 
Bebyggelsen är övervägande uppförd under mitten av 1900-talet. 
Storgatsbacken övergår i Storgatan och de båda gatorna utgör en axel genom 
stadskärnan till vilken handel och centrumverksamheter är förlagda. Vid 
Storgatsbackens slut ligger gamla Stadshotellet. Hotellbyggnaden utgör 
fond för storgatan och är ett landmärke i staden med sin avvikande stora 
volym. Byggnaden uppfördes under 1950-talet och har tydlig och välbevarad 
karaktär. På den östra sidan av Lagan återfinns stadens institutioner, så 
som kommunhuset i utpräglad modernistisk arkitektur, polishuset från 
1900-talets senare del och kyrkan från sent 1800-tal. Som en fond i Storgatans 
ligger gästgivargården och bildar ett torg. Kring torget har bebyggelsen 
äldre karaktär. Den är blandad men domineras av tvåvåningsbyggnader i 
panelarkitektur.
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Kartan visar bebyggelsestrukturer för Värnamo. 

Mot söder och öster löses stadskaraktären upp utan tydlig avgränsning för 
staden. Stadskaraktären tonar ut och flerfamiljshusen är ofta placerade 
centralt på tomterna. Längre ut övergår bebyggelsen i villabebyggelse. 
Väster om järnvägen domineras bebyggelsen av bostadshus från 1900-talets 
mitt och småhusbebyggelse från rekordåren. Stadens grönska är påtaglig 
där Lagandalen, norr om stadskärnan utgör en tydlig grönstruktur. Även 
kulturparken Apladalen utgör en tydlig grönmiljö i centralt läge.

Känslighet och potential
Känslighet
• Den befintliga järnvägen, tillsammans med de stora topografiska 

skillnaderna i Värnamo skapar en barriär som delar stadskärnan i en tydlig 
östlig och västlig del. En höghastighetsjärnväg genom staden kan i värsta 
fall adderas till denna barriäreffekt. 

• Bebyggelse nära dagens järnväg är känslig för barriäreffekter och 
utradering. 

• Kulturhistoriska områden, exempelvis Apladalen, är känsliga för 
barriäreffekter och utradering.  

• De flacka områdena kring Lagan är känsliga för skalbrott, visuell påverkan 
och bullereffekt.

• Områdena kring Lagans dalgång är översvämningszoner vars flora och 
fauna är känsliga för förändrade flöden. 

• Stadens låga bebyggelsestruktur är känslig för skalbrott.  

Potential 
• Höghastighetsjärnvägen genom staden kan bidra till att länka samman öst 

och väst samt öka orienterbarheten i staden. 

• Där höghastighetsjärnvägen är synlig kan den bidra med arkitektoniska 
kvalitéer.

• Se även generell potential (s.21)
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7.2 Lagans årum 
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Lagans dalgång som löper i nordsydlig riktning genom Värnamo, 
kännetecknas främst av åns meandrande som bildar kringlande mönster i 
landskapet. Under vissa delar av året svämmar Lagan över och får då en 
bredare flodfåra. Lagans naturliga processer har skapat höga naturvärden och 
uppskattade rekreationsområden.  På den västra sidan av ån och i stadskärnan 
ligger stadsbebyggelsen nära åkanten och på den östra sidan breder större 
partier av skog ut sig. Norr om Värnamo är dalgången mer otillgänglig 
för rekreation. Söder om Värnamo ligger den kända Apladalens natur och 
hembyggdspark i anslutning till ån. I norr korsar väg 151 över dalgången och i 
söder kust till kust stambanan. 

Karaktärsområdet Lagans Årum. 

Karaktärsområdet Lagans Årum som sträcker sig genom Värnamo. Under vissa delar av året svämmar Lagan 
över, på bilden är vattenståndet väldigt högt.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 

som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

• Lagans flacka dalgång är känslig för skalbrott och visuell påverkan, 
samt fragmentering och barriäreffekter på omgivande natur/
rekreationsområden.

Potential 
• Där höghastighetsjärnvägen är synlig kan den bidra med arkitektoniska 

kvalitéer.

• Vid anläggande av höghastighetsjärnvägen finns möjlighet att förbättra 
tillgängligheten till rekreationsmarker, samt att skapa bättre kopplingar 
mellan Värnamos östra och västra sida.

• Se även generell potential (s.21)
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Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Nordost om Värnamo karaktäriseras landskapet av en böljande storskaligt 
mosaikstruktur.  Bebyggelsen består av gods och gårdar som ligger i 
anknytning till varandra i större landskapsrum. I de öppna landskapsrummen 
breder fält ut sig med små öar och strängar av vegetation. De öppna fälten 
avgränsas av slutna partier av skog med inslag av myrmarker.  Större 
skogspartier finner man framförallt kring sjön Hindsen som även är en viktig 
vattenresurs för Värnamo. Vägnätet är småskaligt och följer terrängen. E4an 
skapar en tydlig nord-sydlig riktning men utgör även en stor barriär för 
människor och djurs rörelser. 

Nyckelfaktorer

• Flackt till böljande landskap

• Varierande öppet-slutet

• Välavgränsade kulturlandskap

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt jordbruk

• Kulturlandskap med lång kontinuitet

• Bebyggelsestruktur med gods och gårdar

• Hindsen, en oligotrof sjö

7.3 Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store Mosse

Karaktärsområdet Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store Mosse.
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Känslighet och potential
Känslighet
• De öppna flacka partierna är känsliga för visuell påverkan.  

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, äldre godsstrukturer) känsliga 
för utradering.  

• Moss och myrmarker är känsliga för dränering.

• Det småskaliga vägnätet är känsligt för strukturbrott.

• Det öppna vattenrummet invid Hindsen är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan och bullereffekt. 

Potential
• Genom samlokalisering av E4:an kan idag bristfälliga kommunikationer 

mellan öst och väst förbättras vilket gynnar flora, fauna och rekreativ 
rörelse.  

• Se även generell potential (s.21)

7.4 Småbrutet mosaiklandskap – sydöst och väst om Värnamo

Karaktärsområdet Småbrutet mosaiklandskap - sydöst och väst om Värnamo.
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Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Öster och väster om Värnamo karakteriseras landskapet av en småskalig 
mosaik av slutna skogspartier som öppnar upp sig i mindre rum där 
bebyggelse och småbruk ligger på moränryggarnas sluttningar. De öppna 
partierna varierar i storlek, ofta ligger flera gårdar bredvid varandra. 
Bebyggelsen är av blandad ålder med mycket nybyggda hus. Inom 
denna landskapskaraktär finns flera kommunala utvecklingsområden 
för bostadsbebyggelse. Vägnätet är småskaligt och följer terrängen. Den 
småskaliga mosaikstrukturen gör att det är svårt att få en uppfattning om 
riktning med undantag där man möter E4an som går i nord-sydlig riktning 
öster om Värnamo eller 27an som går väst-östlig riktning söder om Värnamo. 
Dessa två vägar är stora barriärer för den fria rörligheten av människor och 
djur i landskapet.  

Känslighet och potential
Känslighet
• Den småskaliga mosaikstrukturen är känslig för skalbrott och utradering 

av landskapskaraktären.

• DeT öppna vattenrummet invid Vidöstern är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan och bullereffekt. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, kulturlandskapen t.ex. 
stengärdesgårdar) är känsliga för utradering. 

Potential
• Genom samlokalisering av E4:an kan idag bristfälliga kommunikationer 

mellan öst och väst förbättras vilket gynnar flora, fauna och rekreativ 
rörelse. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flackt landskap

• Varierande öppet-slutet

• Små välavgränsade kulturlandskap med småskaligt jordbruk.

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt vägnät anpassat till terrängen

• Stengärdsgårdar

• Rikt på fornlämningar
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Hässleholm med omgivande landskapskaraktärsområden.

8 Hässleholm med omgivning
Hässleholm ligger inom den regionala landskapstypen mosaiklandskap. 
Hässleholm tätort och dess omgivningar har delats in i ytterligare nio 
landskapskaraktärsområden som kan komma att bli berörda av en 
höghastighetsjärnväg. 

Staden, som tydligt karaktäriserats av och vuxit fram kring järnvägen.

Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja – Mjölkalånga, 
landskapet mellan Finja och Mjölklånga utgörs av ett mosaikartat och 
småkuperat odlingslandskap med långsträckta åkrar ned mot Finjasjön 

Småkuperat skogslandskap – kring Garnisonen och norr om Stoby 
landskapet är omväxlande och varierar mellan öppen jordbruksmark och sluten 
skog.

Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm, området utgör ett ofta 
öppet, relativt flackt odlingslandskap med en storskalig mosaik. Genom 
området rinner två vattendrag Hörlingeån och Almaån. Markanvändningen 
består främst av jordbruk. 

Småbrutet slättlandskap - öster och söder om Hässleholm, ett i 
huvudsak flackt och storskaligt jordbrukslandskap men med inslag av mer 
småbrutna mosaiklandskap.

Finjasjöns sjölandskap, beskrivs i passage Hässleholm – Lund 

Matterödsåsen, beskrivs i passage Hässleholm – Lund 

Göingeåsen- och Nävlingeåsen, beskrivs i passage Hässleholm – Lund
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8.1 Staden
I staden möts Stambanan, Skånebanan och Markarydsbanan. Spår och breda 
bangårdsområden samt större gator skär genom Hässleholm i alla riktningar 
och delar upp staden i tydliga, åtskilda delar med bebyggelse från olika 
tidsepoker och med olika funktioner; stenstad, äldre villastad, industriområde, 
garnisonsområde osv. 

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Hässleholm är en järnvägsknutpunkt där staden vuxit fram kring järnvägen. 
Den äldre stadskärnan ligger koncentrerad öster om järnvägen i backen upp 
mot åskrönet där kyrkan reser sig som ett landmärke i staden. Den tydliga 
axeln mellan den gamla järnvägsstationen med sitt bevarade stationshus och 
kyrkan utgör ett samlande stadsstråk genom den centrala staden. Många 
officiella byggnader ligger sedan tidigare på östra sidan såsom sjukhuset, 
tingshuset, skolor. 

Hässleholms kyrka som är ett tydligt landmärke i staden.
Kartan visar en analys av barriärer, passager, viktiga stråk, landmärken och noder, samt innerstadens utbredning 
och gränser i Hässleholm. 1)Stationshuset, 2)Kyrkan, 3)Qpoolen, 4)Sjukhus.

Det centrala spårområdet är brett och rymmer idag perronger och 10 spår. Den 
gamla järnvägsstationen har ersatts av ett nytt resecentrum kopplad till en 
glasad gångbro över spårområdet, och med torg och huvudsaklig angöring från 
västra sidan. Resecentret utgör en central nod i staden. 

Öster om spårområdet sker mötet med centrala staden, med stadsgata 
och sammanhållna stadsmässiga husfasader om 4-5 våningar mot spåren. 



125

Den västra sidan (tidigare bangårdsområde) är mer splittrad med stora 
parkeringsytor och utspridd bebyggelse. Här har bostadsbebyggelse, kontor 
och lokaler för Yrkeshögskolan Syd tillkommit. Norr om stationsområdet finns 
bangårdar och olika anläggningar för tågservice väster om stambanan och 
villabebyggelse relativt nära stambanan på östra sidan. 

Det breda spårområdet delar Hässleholm i en östlig och en västlig del. 
Passagerna är relativt få. På den drygt 2 km långa sträckan finns fyra passager 
av spårområdet, varav tre vägbroar och en vägtunnel under spåren. Söder 
om staden finns ytterligare en mindre passage under stambanan och vid 
Tormenstorp passerar Södra Kringelvägen järnvägen på bro. Även Skånebanan 
skapar tydliga barriärer genom staden, dock kan spåren passeras i plan på 
flera ställen, särskilt på sträckan mot nordost. Utmed delen mot Kristianstad 
ligger större områden för småindustri och logistik med egna godsspår. Denna 
industrikil kan upplevas som en större barriär än själva järnvägen. 

Bebyggelsestrukturen i Hässleholm. 

Ett betydelsefullt stråk i Hässlehol - på höjden skymtar man kyrkan.

Stadens framväxt och kulturmiljö
Landskapet kring Hässleholm präglas av jordbruk sedan forntid. De spridda 
gamla kyrkorna och bybildningarna kring Hässleholm påvisar vilka strukturer 
som fanns innan järnvägen ändrade förutsättningarna för bygden. Det 
kringliggande landskapet berättar om hur Hässleholm troligtvis hade sett ut 
om inte platsen på 1860-talet bedömts vara ett lämpligt stationsläge. Före 
järnvägsetableringen bestod området av utpräglad odlingsmark och den 
samlade bebyggelsen uppfördes först efter järnvägens etablering. 
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Den långa axeln genom stadskärnan från kyrkan ner till stationsbyggnaden.

Hässleholms stadsbildning präglas tydligt av det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talets stadsbyggnadsideal. Rutnätsstaden som genomfördes är en 
tydlig produkt av det sena 1800-talet med sina tydliga siktlinjer och breda 
gator. Bebyggelsen inom stenstaden har dock en varierande karaktär där 
byggnader från det sena 1800-talet fram till idag finns representerade. 
Samtliga kompletteringar och nybyggnationer inom 1800-talsplanen öster om 
stationsläget har gjorts enligt det planlaggda gatunätet varvid gatustrukturen 
är välbevarad. Järnvägsstationen är stadens mittpunkt och nav. Invid 
stationen och järnvägen finns flera byggnader och anläggningar kopplade 
till stationssamhällets uppkomst, så som exempelvis elverk, arbetarbostäder, 
koloniträdgård och park. Från stationen löper första avenyn upp till kyrkan 
och utgör en axel genom stadskärnan. 

Kring första avenyn är kommersen lokaliserad. I stadskärnans utkant utgör 
två garnisonsområden gröna kilar. Dessa etablerades under 1900-talets 
första hälft och har varit betydande för stadens utveckling. Staden har under 
1900-talet expanderat och ny mark kring stadskärnan har tagits i anspråk 
för bostadsbebyggelse och industri. Bebyggelsen bildar vaga årsringar kring 
staden där småhusbebyggelsen från 1900-talets första hälft invid stenstadens 
utkant har kompletterats med 1950-talets flerfamiljshus.  I stadens utkant 
breder villaområdena ut sig, somliga med varierad bebyggelse från 1950-talet 
och framåt, och somliga med homogen bebyggelse från 1960- och 1970-talet. 
Mindre kompletteringar och förtätningar från 1980-talet och framåt 
förekommer i stort sett i hela staden.

Garnisonen har varit en viktig del av Hässleholm.  År 1907 byggdes garnisonen 
på Finjagatan för det Skånska terrängregementet. På 1940– talet utökades 
den militära verksamheten med Skånska dragonregementet P2 i söder. 
Hovdala användes tidigare som militärt övningsområde, men idag är den 
militära verksamheten i området nedlagd.  Järnvägen gynnade framväxten av 
industrier och logistikverksamheter. Längsmed Skånebanan återfinns större 
områden med småindustri och verkstäder. 

Enligt den fördjupade översiktplanen för Hässleholm ska staden växa inåt 
med en blandad stadsbebyggelse väster om järnvägen och inom tidigare 
garnisonsområden. Ett större gods- och logistikområde, ”Hässleholm 
nord”, anges nordost om stambanan.  Ett läge för höghastighetsjärnvägen 
centralt genom staden, väster om befintliga spår redovisas i den fördjupade 
översiktplanen med en utveckling av handel och boende kring ett nytt 
stationshus väster om järnvägen. Två nya naturreservat planeras inom 
skogsområdet kring den f.d. garnisonen P2. 
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Känslighet och potential
Känslighet 
• Järnvägen utgör idag en kraftig barriär genom staden. En 

Höghastighetsjärnväg genom staden kan i värsta fall addera till denna 
barriäreffekt.

• Miljöer kopplade till järnvägens etablering och utbyggnad är känsliga för 
barriäreffekter och utradering.

• Kulturhistoriska- och funktionella strukturer i stadslandskapet är känsliga 
för barriäreffekter och utradering. Samband i stadskärnan och mellan 
stadskärnan och det omgärdande landskapet är även känsliga för visuell 
påverkan.

• 1800-tals stadsplanen är känslig för skalbrott och utradering.

• Sambandet mellan Hässleholmsgården och etableringen av staden är idag 
svaga och är känslig för ytterligare barriäreffekter och risk för utradering.

Potential
• Ändringar i bangården medförda av en höghastighetsjärnväg kan stärka de 

båda stadshalvorna, öster och väster om järnvägen.

• Kopplingen till äldre strukturer mellan stationssamhället, 
Hässleholmsgården, fornlämningsmiljöer och jordbrukslandskapet är idag 
otydliga, dessa kan i samband med ändringar förtydligas.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Stationssamhället Hässleholm med järnvägsstationen som det centrala nodet

• Byggnader och verksamheter kopplade till järnvägen och järnvägssamhällets 
etablering

• Rutnätsstrukturen, som i stora drag än idag är oförändrad

• Första avenyn, axeln mellan kyrkan och järnvägsstationen

• Parker och gröna miljöer kopplade till järnvägsstationen

• Garnisionsområdenas viktiga gröna områden 

• Stadsbebyggelsen

• Stadens tydliga årsringar

• Stadens placering öster om järnvägen
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Karaktär, funktion och utvecklingstendenser
Landskapet mellan Finja och Mjölkalånga utgörs av ett mosaikartat och 
småkuperat odlingslandskap med långsträckta åkrar ned mot Finjasjön. 
Odlingen sker på sandiga flacka svämsediment närmast sjön och högre upp 
i terrängen längs sluttningar på sandig morän. Den öppna jordbruksmarken 
omges av trädridåer med blandskog. På höjderna växer kluster av träd som 
ses som öar i jordbrukslandskapet. Genom de flacka åkrarna vid Mjölkalånga 
rinner flera bäckar ner mot Finjasjön, bland annat Mjölkalångaån och 
Hogabäcken. Vägnätet består av mindre landsvägar som slingrar sig fram 
genom odlingsmarken. Bebyggelsen är belägen på höjderna i anslutning till 
jordbruksmark och består främst av ensamliggande gårdar och torp. Väster 
om området möter Tyringes villasamhälle och i nordöst, intill väg 21 och 
Hässleholm ligger Finja. Finja är idag ett mindre villaområde men här finns en 
välbevarad medeltida kyrka, Finja kyrka. 

Landskapet mellan Mjölkalånga och Hässleholms tätortsrand utmed väg 21 
är relativt öppet och erbjuder långa utblickar mot Finjasjön och avlägsna 
skogshöjder. 

Mjölkalånga har i kommunens ÖP utpekats som ett område där boende kopplat 
till hästverksamhet och hästgårdar skulle kunna utvecklas.

8.2 Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja - Mjölkalånga

Karaktärsområdet Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja - Mjölkalånga.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Det öppna odlingslandskapet är känsligt för skalbrott och visuell påverkan. 

• Det slingrande vägnätet är känsligt för strukturbrott. 

• Jordbruket är känsligt för brutna samband, barriäreffekter och 
fragmentering. Jordbruket är den pågående process som är mest synligt i 
landskapet. Fragmentering av jordbruksmarken kan leda till minskning av 
brukningsarealer med igenväxning som följd.  

• Vattendragen är viktiga ekologiska strukturer som är känsliga för 
barriäreffekter och störningar. 

• Funktionella och visuella samband mellan Finja kyrka, Finjasjön och 
intilliggande gårdar och jordbruksmark är känsliga.

Potential 
• Landskapets böljande struktur och grupperingar av träddungar kan 

användas för att bättre landskapsanpassa en höghastighetsjärnväg. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flack odlingsmark närmast sjön – uppodlade  områden på sandiga 
sjösediment med många små vattendrag

• Småkuperad odlingsmark och visuellt exponerade  sluttningar

• Långa utblickar och vyer

• Trädridåer och dungar som skapar rumslighet

• Gårdar och träddungar på höjderna

• Slingrade vägnät

• Tyst och rofyllt
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8.3 Småkuperat skogslandskap kring Garnisonen och norr om Stoby
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området är småkuperat, skogsbevuxet och ligger på ett jordtäcke av sandig 
morän. En mindre bäck har sitt utlopp i Finjasjöns nordöstra ände. Området 
avgränsas i väst av Almaån. Inom området växer blandskog med inslag av 
ädellöv- och sumpskog och här finns två historiska gårdar med anor från 1500- 
1600-talet, Mölleröds kungsgård och Hässleholmsgården. 

Mölleröds kungsgård ligger strategiskt i väster intill Finjasjöns strand och 
Almaån. Hässleholms-gården, på vars marker Hässleholm anlades, ligger i 
nordöstra delen av området. I anslutning till gården finns ladugårdar och 
ekonomibyggnader. I övrigt är alléerna de strukturer som finns kvar. Gården 
omfattas inte av något skydd. Skånebanan passerar genom skogen i norr och 
bildar tillsammans med Helsingborgsvägen en barriär mellan skogsområdet 
och bostadsbebyggelsen norr om vägen. 

Centralt i området ligger Pansarregementet P2 med byggnader och breda 
vägstrukturer. P2 lades ner år 2000. Kommunen planerar att utveckla en ny 
stadsdel, Finjasjö park inom garnisonsområdet. Söder om garnisonsområdet 
finns villabebyggelse i Sjöröd. Vägarna i området är dimensionerade efter 
regementets behov, samtidigt som det finns vissa mindre lokalgator för 
boende i området. 

Det kuperade skogslandskapet har kvaliteter som ger Hässleholmsborna 
möjlighet till tätortsnära rekreation. Mölleröds naturområde har en rad olika 
vandringsleder, motionsspår och besöksmål såsom Mölleröds kungsgård, som 
var en av de viktigaste befästningarna i de dansk-svenska krigen. I landskapet 
återfinns också 14000 år gamla lämningar av en boplats som kan antas vara 
Sveriges första. Inom området planeras två naturreservat, ett kring Mölleröds 
kungsgård och ett med värdefull skog.

Karaktärsområdet Småkuperat skogslandskap kring Garnisonen och norr om Stoby.
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Nyckelfaktorer

• Småbruten topografi

• Tätortsnära rekreationsskog med vandringsleder och elljusspår

• Mölleröds kungsgård och blivande naturreservat

• Kulturmiljöer (Hässleholmsgården m.f.)

• Vattenkontakt

Känslighet och potential
Känslighet
• Känsligt för skalbrott

• Det kuperade skogslandskapet är ett område med tätortsnära rekreation, 
känsligt för bullerstörning och inslag som påverkar naturupplevelsen. 

• Naturvärden är känsliga för utradering, barriäreffekter och fragmentering. 

• Samband och strukturer mellan fornlämningar, gårdar och 
odlingslandskapet är känsliga för påverkan. Kring Mölleröd är 
fornlämningskoncentrationen stor. Sambandet mellan Hässleholmsgården 
och etableringen av staden är idag svaga och riskerar att helt gå förlorade.

• Området är känsligt för ännu en barriär (utöver Skånebanan) som 
försvårar pågående processer. 

Potential
• Möjligt stationsläge som ger förutsättningar att skapa en ny attraktiv 

stadsdel med goda tågförbindelser samt med närhet till Finjasjön. (Förslag 
som tidigare förkastats av kommunen).

• Det finns möjlighet till att överbrygga befintliga barriärer, så som 
Skånebanan, och kanske vid en större stadsomvandling även förbättra eller 
återskapa samband mellan Hässleholmsgården och staden. 

• Se även generell potential (s.21)
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8.4 Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området utgör ett ofta öppet, relativt flackt odlingslandskap med en storskalig 
mosaik av öppna och slutna landskapsrum. Genom området rinner två 
vattendrag, Hörlingeån och Almaån. Svämsediment breder ut sig kring 
vattendragen. I övrigt består jordtäcket av sandiga isälvssediment. 

Almaån börjar i Finjasjöns nordvästra ände och meandrar sedan genom 
odlingslandskapet norr om Hässleholm österut, för att där förena sig med 
Helgeå norr om Kristianstad. Den mindre Hörlingeån rinner ut i Almaån 
strax norr om väg 24. Längs med åarna växer träd som gråal och bildar 
rumsavgränsare inom det i övrigt öppna odlingslandskapet. Almaån har stora 
naturvärden och utpekat som ett Natura 2000 område. Ån är också ett viktigt 
rekreationsområde framför allt för fiske och paddling. 

Markanvändningen består främst av jordbruk men i tätortsranden har även 
etablerats storskalig industriverksamhet och infrastruktur. Landskapet 
närmast Hässleholm kring väg 24 och väg 21 med trafikplatser, höga 
vägbankar och viadukter samt kring industrianläggningarna kan betecknas 
som ett infrastrukturlandskap. Det gäller även i viss mån kring väg 117 och 
Värnamobanan norrut. 

Kring Vankiva återfinns däremot ett mer småskaligt kultur- och 
odlingslandskap med äldre bebyggelse och vägstruktur anpassad till topografin 
och på en sträcka av landsväg med historisk sträckning. Bebyggelsen ligger 
generellt i anslutning till jordbruksmarken, till stor del utspridd eller som 
mindre byformationer längs med de större vägarna.  

Karaktärsområdet Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm. 
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Känslighet och potential
Känsligheter
• Infrastrukturlandskapet närmast Hässleholm är mindre känsligt för 

skalbrott men korsningspunkter kan kräva omfattande anläggningsarbeten 
som ger stor påverkan både på markanvändning och landskapsbild inom 
det stadsnära området. 

• Vankivalandskapet och Almaån är känsliga för visuell påverkan, 
fragmentering, barriäreffekter och utradering av både upplevelsevärden, 
natur- och kultur.

• Känsligt för att järnvägens struktur bryter karaktären av ett öppet och 
slutet landskap – strukturbrott. Almaån har en del värdefulla naturvärden 
dessa är känsliga för utradering. Almaån är eventuellt känslig för 
hydrologiska förändringar då den är sammankopplad med Helge å som har 
betydande roll när det kommer till omhändertagande av vatten – brutet 
sammanhang.  

• Hagmarker inom Vankivaområdet m.m. innehåller en rad värdefulla 
växter och djurliv- samband däremellan är känsliga för utradering och i 
värsta fall habitatförlust. 

• Jordbruket i tätortsranden är känsligt för barriäreffekter och 
fragmentering som kan leda till nedläggning, igenväxning m.m.  

Potential
• Tillskapa biotoper som stödjer hagmarkernas ekologiska strukturer. 

• Att i samband med passage av Almaån bidra med vatten- och 
fiskevårdande åtgärder.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flackt och öppet jordbrukslandskap

• Karaktärsfulla variationer mellan öppet och slutet i landskapet

• Almaån med naturvärden  och meandring

• Hörlingeån

• Utblickar – långa vyer

• Infrastruktur och industri i tätortsranden

• Vankiva småkuperade kulturlandskap med historisk vägsträckning

• Biologisk mångfald kopplad till hagmark och ädellövskog
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8.5 Småbrutet slättlandskap - öster och söder om Hässleholm
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området består av ett småbrutet, mosaikartat men öppet landskap. Stora delar 
av området utgör vattenskyddsområde för kommunens största vattentäkt. 
Vegetationen återfinns främst i kluster och är utspridd i landskapet, ofta 
belägen på höjdpartier av morän. Bebyggelsen består av gårdar och torp. I 
öster ligger tätorten Vinslöv, ett mindre järnvägssamhälle invid Skånebanan 
och väg 21 mot Kristinasstad. Ett flertal större vägar (väg 23, 21 m.fl.), 
Skånebanan samt kraftledningar korsar genom landskapet. Den tätare 
infrastrukturen i nord-sydlig riktning närmast Hässleholm ger denna del 
karaktär av infrastrukturlandskap i tätortsranden.

I övrigt är vägnätet slingrande och följer jordbruksmarkens struktur. Området 
mellan Ignaberga-Aska har en mer ålderdomlig prägel och utgör ett vackert 
kulturlandskap där stengärdsgårdar, slingande vägnät med kringliggande 
bebyggelse och dungar med ädellöv utgör karaktärselement. I söder reser sig 
Nävlingeåsen. Inslag av kalk i berggrunden längs Nävlingeåsen har påverkat 
landskapets natur och nyttjande. 

Karaktärsområdet Småbrutet slättlandskap öster och söder om Hässleholm.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Kulturlandskapet mellan Ignaberga-Aska är känsligt för skalbrott, visuell 

påverkan, fragmentering och barriäreffekter.

• Infrastrukturlandskapet närmat Hässleholm är känslig för ökade 
barriäreffekter mellan staden och landskapet som en höghastighetsjärnväg 
kan medföra.

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 
försämrar och försvårar brukandet. Risk att den jordbruksverksamheten 
minskar eller utraderas.

• Det öppna landskapet öster om väg 23 respektive 21 med långa utblickar är 
visuellt känsligt för dominerande högt placerad höghastighetsjärnväg.

• Landskapet är känsligt för att de få ekologiska samband som finns kvar 
utraderas. Vattendragen är ofta de som hyser större koncentrationer av 
biologisk mångfald då brukandet av jorden ger monotona miljöer. Inom 
vissa delar utgör betesmarker, hagar, stengärdsgårdar och dungar med 
ädellöv värdefulla biotoper.

Potential
• Möjlighet att utnyttja tätortsranden med befintlig infrastruktur.

• Möjlighet att upprätthålla och förbättra tillgänglighet och minska barriärer 
mellan staden och kulturlandskapet i öster.

• Möjlighet att erbjuda tågresenärerna långa vyer och utsikt över 
slättlandskapet.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Långsträckta höjdryggar med träddungar 

• Småbrutet och varierande

• Öppet landskap 

• Långa utblickar

• Stengärdsgårdar 

• Bördig jordbruksmark

• Få fornlämningar

• Storskalig infrastruktur i tätortsranden

• Vattendrag som är viktiga spridningskorridorer

• Ignabergas stora kalkbrott.  
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9 Lund med omgivning
Lund ligger inom den regionala landskapstypen slättlandskap. Lunds 
stad och dess omgivningar har delats in i ytterligare tre tydliga 
landskapskaraktärsområden som kan komma att bli berörda av en 
höghastighetsjärnväg.  

Flackt slättlandskap, väst och söder om Lund, Beskrivs i passage 
Hässleholm – Lund 

Böljande slättlandskap, nordöst om Lund beskrivs i passage Hässleholm – 
Lund

Staden Lund, den relativt täta stadskärnan med den bevarade medeltida 
strukturen och en unik blandning av bebyggelse från olika tidsepoker. 

Landskapskaraktärsområden kring Lund.
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9.1 Staden Lund

Kartan visar en analys av barriärer, passager, viktiga stråk, landmärken och noder, samt innerstadens 
utbredning och gränser i Lund. 1)Stadsparken, 2)Lund Centralstation, 3)Domkyrkan, 4)Stortorget, 
5)Centralblocket, 6)Universitetsområdet, 7)Neutronacceleratorn MAX IV.

Lunds innerstad är tydligt avgränsad av dess stadsvallar. Gatunätet innanför 
vallarna är slingrande och bebyggelsen är tät och till höjden varierande, men 
i stora avsnitt förhållandevis låg. I den historiska stadskärnan återfinns 
byggnader om 1-2 våningar från 1800-talet eller äldre, men även enstaka 
högre flerfamiljshus från 1950-talet, samt storskaliga institutionsbyggnader 
kopplade till kyrkan, järnvägen, universitetet och det borgliga livet i staden. 
Som en central punkt i staden står domkyrkan, som med sin höjd avviker från 
övrig bebyggelse och ger staden en tydlig karaktär.

Karaktäristisk gatumiljö inne i Lunds stadskärna. 

Mitt i stadskärnan, invid domkyrkan, återfinns universitetshuset med 
sin tunga 1800-talsakitketur och som ett bälte mot nordväst bereder en 
institutionsstad. Bebyggelsen är här varierad, men i stort ligger den äldsta 
bebyggelsen i den historiska stadskärnan, utanför återfinns sjukhuskasernerna 
och villorna i Professorsstaden från förra sekelskiftet. Institutionsbyggnaderna 
präglas av en stor skala och en viss monumentalitet. Bebyggelseskalan 
ökar längre ut i institutionsbältet. Det stora centralblocket från 1960-talet 

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Lund är en av Nordens äldsta stadsbildningar och utmärker sig därför 
särskilt i kulturhistoriskt avseende. Detta speglas tydligt i Lunds stadskärna. 
Innerstaden präglas av det medeltida gatumönstret, samt 1800-talets 
bebyggelse med universitetshuset och de många institutionerna samt 
domkyrkan som dominerar stadssiluetten. 
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är ett kraftigt skalbrott, med sin stora och höga volym, mot staden i övrigt. 
Institutionsbältet fortsätter till neutronacceleratorn MAX IV vid Brunnshög, 
där det pågår förtätning och expansion.

Vid den medeltida stadskärnans västra kant angör Södra stambanan staden, 
och kring stationsläget, med stationshuset, godsmagasin och stadshotellet, 
återfinns en miljö för resande med tydlig 1800-talsprägel. Järnvägen 
utgör en barriär och tydlig gräns för den medeltida stadskärnan. Kring 
stationsområdet finns verksamhetsområden och äldre industribyggnader, 
så som armaturfabriken. Detta verksamhetsområde är under utveckling, 
och bebyggelse så som det nya kommunhuset närmar sig spårområdet. För 
att passera järnvägen finns tunnlar och två övergångar i samband med 
tågstationen. Söder om stationsområdet passerar den historiska landsvägen i 
bevarad sträckning. 

Kartan visar bebyggelsestrukturer i Lund. 

Figur 69. Bilden visar den nybyggda tågstationen. Källa: WSP.

Sett från slätten upplevs Lund ha en tydlig stadsgräns, speciellt från söder och 
norr där modernismens höga flerfamiljshus utgör en tydlig och hög stadsgräns. 
Mot väst och öst är stadsgränsen något mer diffus, då verksamhetsområden 
utgör en luftigare stadsgräns. Från slätten i väst blir stadens siluett mycket 
tydligt där domkyrkan och centralblocket syns tydligt.

Stadens utkanter präglas av den modernistiska stadens ideal med raka 
gator och funktionsseparering. Här återfinns även flera verksamhets- och 
industriområden. Stadens expansion har medfört att de mindre byarna kring 
staden nästintill blivit inkorporerade som små förorter till Lund.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Staden har en tät och kompakt bebyggelsestruktur. Bullerstörningar från 

en höghastighetsjärnväg kan därför ha en stor påverkan. 

• Lunds historiska stadskärna är känslig för, skalbrott, strukturbrott och 
utradering. 

• Lunds stadssiluett är känslig för nya dominerade stadselement. 

Potential
• Potential att stärka Lunds identitet som en innovationsstad med en 

synlig placering av höghastighetsjärnväg i anslutning till storskaliga 
universitetsbyggnader. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Den välbevarade medeltida stadskärnan med sin bevarade gatustruktur

• Domkyrkan som är karaktäriserande för Lunds stadssiluett 

• De historiska spåren av stadsvallen som ramar in innerstaden

• Tydliga årsringar i stadens bebyggelsestrukturer

• Universitetet och universitetsinstitutionerna 

• 1800-talets borgerliga stadsbebyggelse

• Södra stambanan med kopplad bebyggelse

• Tät och låg bebyggelse i centrala staden
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