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Värdefulla områden och miljöer 
Kapitlet Värdefulla områden och miljöer handlar 
om kommunens stora opåverkade områden, grön- 
och vattenstrukturer, naturmiljöer och friluftsliv, 
riksintressen för naturmiljön, riksintresse för fri-
luftslivet, kulturmiljöer samt naturtillgångar.

Örkelljunga kommun har tidigare haft ett mer öp-
pet landskap med ljunghedar och betesmarker och 
inte särskilt mycket granskog. Järnframställning, 
betning och behov av timmer ledde till skövling av 
skogsmarker och ljunghedar skapades, därav nam-
net Örkelljunga = Ljungöken. Örkelljunga kom-
mun är, enligt länsstyrelsen, indelad i två bygder: 
nordskånska furuskogsbygden och nord-
skånska skogsbygden. 

Skogsbygden i den södra delen av kommunen.

Den nordskånska furuskogsbygden präglas av ett kuperat 
landskap som är dominerat av barrskog, med små öppna 
ytor, främst betesmark. Den uppvisar en mångfald av vat-
tendrag; sjöar, småvatten och sankmark samt torvtäkter. 
Öppna vyer över sjöar skapar på vissa platser variation i 
den annars slutna skogsupplevelsen. Landskapet uppvisar 
en stor förekomst av tjärdalar. Den nordskånska skogsbyg-
den präglas av ett kuperat landskap som är övervägande 
skogstäckt. Området karaktäriseras av granplantering, 
även om lövskog är ett betydande element. Småvatten, 
sankmark och torvtäkter finns spridda över området, men 
döljs av skogstäcket, men kuperad mark ger på vissa plat-
ser tillfälle till längre utsikter. Landskapet visar spår efter 
järnframställning. Den nordskånska skogsbygden är för 
skånska mått mätt tyst. Strax söder om kommunen över-
går skogsbygden i Ängelholmsslätten. 
Länsstyrelsen, Skåne län (2006). Det skånska landsbygdsprogrammet.

Stora opåverkade områden
Stora opåverkade områden som inte alls eller endast obe-
tydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär 
Miljöbalken kap. 3 § 2

I Skåne, där exploateringen är hög, är opåverkade 
områden en bristvara och därför av stor betydelse 
för både djur, växter och människor. 

Karta nr 9. Befintliga områden (röd färg) som är påverkade av 
exploateringsföretag (Länsstyrelsen i Skåne län 2000). Se även karta 
nr 36 i kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Länsstyrelsen i Skåne län redovisar, på karta nr 9, 
en schematisk bild av områden som är påverkade 
av exploateringsföretag1. Med exploateringsföretag 
menas tätortsbebyggelse och annan koncentrerad 
bebyggelse, friluftsanläggningar, större trafikleder 
och vägar, kraftledningar, master, industriell verk-
samhet eller liknande verksamhet, flygplatser samt 
skjutfält o.dyl., se även karta nr 38 i kap. Miljö, 
hälsa, säkerhet och sårbarhet.

I kommunen finns det stora möjligheter att upple-
va natursköna, lugna och bullerfria miljöer då den 
samlade bebyggelsen, infrastrukturen och verk-
samheterna med några få undantag, är etablerade 
utmed några få stråk. 

Det finns dock ingen mer konkret avgränsning av 
stora opåverkade områden i Örkelljunga kommun 
än de vita områden som enligt länsstyrelsens karta 
nr 9 inte är påverkade av exploateringsföretag.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2000). Underlag för fysisk planering i Skåne län, avseende kap. 3 § 2 miljöbalken.
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Natur, friluftsliv och vattenområden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt ska så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan skada naturmiljön. 
Miljöbalken kap. 3 § 3

Vi har alla ett gemensamt ansvar att förvalta na-
turen varsamt åt framtida generationer. Friluftsliv 
bidrar till en ökad kunskap om naturen och bety-
delsen av miljövård. 

I framtiden kommer allt fler människor att söka sig ut i 
naturen under sin fritid. 
Naturvårdsverket 2007. Turism.

Natur- och friluftsområden i direkt anslutning till 
bebyggelse har stor betydelse för trivsel och väl-
befinnande. Naturens rikedomar bör användas för 
att skapa rekreationsmöjligheter samtidigt som en 
långsiktigt hållbar utveckling bibehålls.

Strövområdet Lärkesholm.

Rekreation
I Örkelljunga kommun finns många rekreations-
möjligheter, vandrarvänlig skog, campingar, fis-
keplatser, motionsslingor och vandringsleder. 
Skåneleden (vandringsled) och Skånespåret 
(cykelled) genomkorsar kommunen (se karta 24) 
och sträcker sig vidare igenom hela Skåne. Här 
finns rinnande, forsande och stillastående vat-
ten, ett 20-tal sjöar, många badplatser samt möj-
ligheter till kanotpaddling och rodd (verksam-
het bedrivs av Skånes Roddförbund och Svenska 
Roddförbundet). I kommunen finns flera stör-
re föreningar som bedriver ett aktivt föreningsliv 
bl.a. utövas fotboll, ridsport (ca 500 hästar i kom-
munen), jiujitsu, friluftsliv, bangolf, simning, skyt-
te, jaktskytte, pistolskytte, orientering, badminton, 
bordtennis, golf, gymnastik, innebandy, karate, 
boule, tennis, volleyboll, styrketräning, sportflyg 
och motorsport. 

I kommunen finns ca sju badplatser varav kommu-
nen underhåller två stycken. Det finns dock ett be-
hov av en sammanhängande struktur som ökar 
tillgängligheten, för både invånare och besökare, 
mellan tätorterna, sjöarna och grönområdena. Det 
vore dessutom attraktivt om sjöar och vattendrag 
gjordes tillgängligare och synligare från allmänna 
platser och vägar. 

Upplevelsestråk
Genom stråk och leder, upplevelsestråk för vand-
rare, cyklister och där det är lämpligt, även för 
joggare, ryttare, rullstolsburna etc., kan natur-, 
kultur- och fornminnesområden lyftas fram, kny-
tas ihop, utvecklas och bevaras. Var stråken för-
läggs beror på markägarnas initiativ och öns-
kemål och på hur man på bästa sätt kan knyta 
samman kommunens många sjöar med värde-
fulla naturlandskap, vackra kulturmiljöer, spän-
nande friluftsaktiviteter, intressanta fornmin-
nen och nyttiga rekreationsområden. Stråken kan 
komma att förändras över tiden beroende på vilka 
spännande initiativ som dyker upp. Klippans och 
Perstorps kommuner är, enligt deras samrådsytt-
randen, intresserade av att upplevelsestråken fort-
sätter över kommungränserna.

Det är en positiv upplevelse att kunna vandra fram 
längs ett vattendrag eller ner till en sjö. Det är ock-
så trevligt att inte behöva ta samma väg tillbaka 
utan att kunna välja att återvända på en annan stig 
som bjuder på ännu fler och nya upplevelser. Det 
är spännande att kunna se och nå en sjö från fle-
ra håll, att verkligen kunna gå runt sjön och att få 
uppleva vattnet både med ögon, näsa och känsel.

Där det finns möjlighet bör givetvis befintlig infra-
struktur användas. Upplevelsestråken ger  förut-
sättningar för ökad besöksnäring, se vidare kap. 
Näringsliv, turism och service. Upplevelsestråken 
är en idé för utveckling av Örkelljungas landsbygd. 
Sträckningarna kan komma att ändras med mer 
kunskap. Kommunens Naturvårdsprogram är 
ett viktigt underlagsmaterial vid det fortsatta arbe-
tet med upplevelsestråken. 

Jakttorn utmed Skåneleden.
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Riksintresse för friluftsliv 
Hallandsåsen är av riksintresse för kusten, turis-
men och friluftslivet1. Genom sitt läge, sin storlek 
och lättillgänglighet och sin vackra natur är områ-
det av nationellt värde för friluftslivet, se karta nr 
10. 

I riksintresseområde för friluftslivet ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid beslut om nyexploatering eller andra 
ingrepp i miljön. 
Miljöbalken kap. 4 § 2

Riksintresse för naturmiljön
Värsjön som ligger i nordöstra delen av kommu-
nen och Stensmyr som till största delen ligger i 
Hässleholms kommun är av riksintresse för natur-
miljön1, se karta nr 10. 

Riksintresseområde för naturmiljön ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmil-
jön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas. 
Miljöbalken kap. 3 § 6

Att ett område är av riksintresse för naturmiljön 
innebär att mark- och vattenanvändningen inom 
området ej drastiskt får ändras.

Utsiktsplats vid Åsljungaklippan.

Lärkesholmsjön, Värsjön och Stensmyr är av ge-
menskapsintresse enligt habitatdirektivet inom 
Natura 20002, se karta nr 10.

Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av 
djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer 
förstörs. I Natura 2000-områden krävs tillstånd från läns-
styrelsen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön. Tillstånd 
kan lämnas om skyddsvärda miljöer inte skadas och om 
bevarandet av de arter som ska skyddas inte hotas eller 
försvåras. Bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena 
beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras, vilka 
åtgärder som behövs och när de ska genomföras. 
Naturvårdsverket (2006). Natura 2000.

Skogsstyrelsen redovisar3 och har ansvar för att 
värdefulla nyckelbiotoper skyddas. Örkelljunga 
kommun har många nyckelbiotoper och fyra av 
dessa har fått biotopskydd4, en bokskog ut-
med Healtebäcken och två stycken bokskogar mel-
lan Trollsjön och Sörsjön samt en lövskog i Västra 
Spång, se karta nr 10. 

I biotopskyddade områden får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Miljöbalken kap. 7 § 11

Strandskydd
Strandskydd gäller, enligt Miljöbalken och beslut 
av Länsstyrelsen i Skåne län, för sjöar och vatten-
drag i kommunen5, se karta nr 10. 

Strandskyddet omfattar 100 meter på var sida om strand-
linjen. I vissa områden är strandskyddet utvidgat till 300 
meter (Lärkesholmssjön, Värsjön och Flinka sjö). Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för fri-
luftslivet och att bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet. Inom strandskyddat område får ej nya byggnader 
uppföras. Byggnader får ej heller ändras för att tillgodose 
ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts 
till. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten får 
ej utföras för sådan bebyggelse som avses ovan. Andra 
anläggningar eller anordningar får ej utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Andra åt-
gärder får ej vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren 
för djur- och växtarter. Finns det särskilda skäl kan strand-
skyddet hävas genom beslut av länsstyrelsen. Vissa åtgär-
der omfattas inte av det generella förbudet och behöver 
därför inte dispens. Det gäller framförallt ekonomibygg-
nader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder 
som behövs för jordbruket, skogsbruket eller fisket. 
Naturvårdsverket. Våra stränder och bestämmelser om strandskydd.6

För ställningstaganden och konsekvenser  gällande 
strandskydd och tätortsutbyggnad se kap. Boende 
och Bebyggelse, och Miljö, hälsa, säkerhet och 
sårbarhet.

Vattendrag utanför Skånes Värsjö med strandskydd.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

1. Regeringen, beslut 1 juli 1987. Naturvårdsverket, beslut 7 februari 1989.   6. Naturvårdsverket ISBN 620-8003-9 
2. Regeringen, flera beslut mellan 1995-2002. 
3.  Skogsstyrelsen (2007). Nyckelbiotoper. 
4. Skogsstyrelsen, flera beslut mellan 1998-2002. 
5. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 24 juni 1975, 7 kap 13-18§§ Miljöbalken
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Regionalt betydelsefulla natur- och 
friluftsmiljöer
Naturmiljöer slutar ofta inte vid kommungränsen 
utan är av mellankommunalt och regionalt 
intresse exempel är Hallansåsen som fortsätter 
in i Laholm och Ängelholm, Värsjön som tangerar 
gränsen till Perstorp och Stensmyr som ligger med 
ungefär lika delar i Örkelljunga och Hässleholms 
kommuner. Region Skåne1 och Länsstyrelsen i 
Skåne län2 redovisar regionalt betydelsefulla na-
tur- och friluftsmiljöer, se kartor nr 11, 12 och 13. 
Region Skåne bidrar till att uppfylla sina regiona-
la mål tillväxt, attraktionskraft, bärkraft 
och balans genom att olika värden i det skånska 
landskapet vårdas och utvecklas. Länsstyrelsen bi-
drar till att betydelsefulla natur- och friluftsmil-
jöer skyddas långsiktigt med förordnande genom 
Natura 2000, nationalparker, statliga na-
turreservat, riksintresse för friluftsliv och 
natur m.m.  

Viktiga områden för friluftlivet (rs)
Iordningställda strövområden (rs)

Skånespåret (cykelled)
Skåneleden (vandringsled)

0 5 km

Gårdssjöarna

Hallandsåsen

Åsljunga-
klippan

Värsjön-Stensmyr

Lärkesholm

Grytåsa

Ingeborrarp

Källor:rs=Region Skåne

Karta nr 11. Befintliga friluftsmiljöer av regional betydelse (2004).

Karta nr 10. Befintliga nationellt reglerade natur- och friluftsmiljöer (2007).

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

1. Region Skåne (2004). Strategi för en grön struktur i Skåne. 
2. Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Närmare till naturen i Skåne.
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0 5 km

Lärkesholmsområdet

Större områden med 
biologisk mångfald (rs)

Värdefull skogsmark (rs)

Källa: rs=Region Skåne

Karta nr 12. Befintliga naturmiljöer av regional betydelse (2004).

Fiskevårdsområden
Länsstyrelsen i Skåne län har bildat fiskevårds-
områden (fvo) i Örkelljunga kommun för att 
öka möjligheterna till fiske och för att vårda fisk-
bestånden. Kommunen har fem fiskevårdsom-
råden: Hjelmsjön-Pinnån fvo (Hjälmsjön, 
Pinnån med biflöden, Abborrasjön, Prästjön, 
Holmasjön och Lingasjön), Åsljunga bysam-
fällighetsförening fvo (Åsljungasjön, Trollsjön 
och Sörsjön), Värsjöns fvo (Värsjön), Skånes 
Fagerhults fvo (Fedingesjön, Gylet/Fedingesjön 
och Fagerhultssjön) och Vemmentorpssjöns 
fvo (Vemmentorpasjön, Krokasjön, Gårdssjön/
Snapperup, Hultasjön samt förbindande och anslu-
tande vattendrag), se karta nr 13.

2. Pinnån

0 5 km

3. Grytåsa

1. Lärkesholm

1.2.

3.

E

D

B

A

C

Källor: lst= Länsstyrelsen Skåne

Fiskevårdsområden (lst)
A  Sk Fagerhult
B  Vemmentorpsjön
C  Värsjön
D  Åsljunga Bysamfälligh.
E  Hjälmsjön-Pinnån

Miljöer (lst)

Karta nr 13. Befintliga natur- och friluftsmiljöer av regional bety-
delse (2003) samt fiskevårdsområden (2007).

För att skydda Värsjöns flodkräftor mot kräft-
pest har ett skyddsområde beslutats, se vidare un-
der tätortskapitlet Skånes Värsjö.

Naturvårdsplan
Kommunens Naturvårdsplan1 från 1998 redovi-
sar, beskriver och tar ställning till lokalt värdeful-
la naturområden, se karta 14. Planen syftar till att 
öka kunskapen om skyddsvärda arter. Planen ger 
även en del information om vilka områden som 
är av betydelse för rekreation. Den redovisar tre 
skyddsklasser; särskilt högt naturvärde, mycket 
högt naturvärde och högt naturvärde samt några 
mindre områden av betydelse för naturmiljön. 

Översiktsplanen tar inte upp några nya områden 
för bevarande, rekreation och friluftsliv än de som 
redan är antagna genom naturvårdsplanen eller  
genom regionala och statliga beslut.

I kommunens Naturvårdsplan redogörs för bl.a. 
Värsjön/Stensmyrområdet med sitt mång-
skiftande natur- och kulturlandskap och skydds-
värda skogar samt öppna och skogbevuxna mos-
sar. Långalts myr med särskilt högt naturvärde 
är en välvd tallbevuxen mosse. Pinnån/Bruket 
med mycket högt naturvärde är en i huvudsak opå-
verkad sträcka av Pinnån som från år 2009 avses 
skyddas som kommunalt naturreservat.

Naturvårdsprogram
Från 2005 håller ett naturvårdsprogram på att tas 
fram som, inom områdena öppet kulturland-
skap och kulturmiljöer, ska komplettera na-
turvårdsplanen. Dock görs ingen inventering av 
kommunens byggnader inom ramen för program-
met. Naturvårdsprogrammet planeras vara klart 
år 2008 och är ett led i att kartlägga och uppmärk-
samma landsbygdens stora värden och visa på ho-
tet mot dessa i form av den omfattande struktur-
rationaliseringen inom jordbruket med allt färre 
aktiva lantbrukare. Projektet är ursprungligen lo-

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

1. Örkelljunga kommuns Naturvårdsplan antagen av kommunfullmäktige 1998.
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Särskild högt naturvärde
Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde
Naturområde mindre 

Långalts myr

Stensmyr

Turabygget

Drakabygget

Sonnarpsbacken

Eket

Vemmentorp

Rävahalla

Pinnån/

Pinnån/

Åsljungaklippan

Ingeborrarp

Ljungaskog

Smedhultamossen
Trulsabygget
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Lärkesholm
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Grytåsa
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Spångabygget
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Sandsjöholm

Attarpamossen

Värsjön

Källa: kommunens naturvårdsplan
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Södra 
Flåssmyr

Spinneriet

Bruket
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kalt initierat och utarbetas av den s.k. naturvårds-
gruppen bestående av representanter från LRF, 
Örkelljungabygdens natur, kommunens miljö-
chef och kommunpolitiker samt Regionmuséet i 
Kristianstad. 

Inspirationskälla
Tanken är att materialet ska inspirera till ett in-
tresse för byarna och dess natur- och kulturmiljö-
er och se dessa som tillgångar, användbara i olika 
kompletterande verksamheter till jordbruksföreta-
gen med koppling till rekreation, friluftsliv, utbild-
ning och turism. Det färdigställda naturvårdspro-
grammet kommer att vara ett utmärkt underlag för 
fortsatt utveckling av upplevelsestråken i sam-
arbete med markägare och natur- och kulturkun-
niga personer.

Exempelsida ur Naturvårdsprogrammet.

Karta nr 14 Befintliga natur- och friluftsmiljöer av lokal betydelse, antagna av kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun (1998).

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER
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Kulturmiljöer
Kulturmiljöer och fornlämningar berättar histori-
er om de människor som levt före oss och om hur 
dagens samhälle vuxit fram. Kulturmiljön är en 
del av vår vardagsmiljö, där vi bor, arbetar och har 
vår fritid. Spåren av det förflutna finns i skogen, i 
det öppna landskapet och mitt inne i tätorterna. I 
Örkelljunga kommun finns inget område utmärkt 
som riksintresse för kulturmiljövården.

Det kända fornlämningsbeståndet i Örkelljunga 
kommun har tidigare dominerats av slaggförekom-
ster, vilka vittnar om järnframställning. Vid 
utbyggnad av väg E4 avverkades en del skog och 
arkeologiska undersökningar kunde göras som vi-
sade en betydligt mer varierarad fornlämnings-
bild. Man fann basboplatser, men även min-
dre jaktstationer, rastplatser m.m. från äldre 
stenåldern. 

Andra framträdande spår i landskapet är od-
lingslämningar, främst röjningsrösen, stengär-
desgårdar, terrasskanter, hålvägar m.m. Även 
lämningar efter olika utmarksnäringar, där sko-
gen och vattenkraften haft en avgörande roll, har 
påträffats. Bland dessa kan nämnas järnfram-
ställningsplatser, tjärdalar, kolbottnar och en 
vattenkvarn. Fornlämningar är av nationell be-
tydelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för 
fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen.

Fornminnen
Riksantikvarieämbetet redovisar 938 formin-
nesobjekt i Örkelljunga kommun1, se karta nr 
15. Av dessa är 242 st. bytomter/gårdstomter, 134 
st. blästbrukslämningar och 121 st. fossila åk-
rar. Utöver dessa finns även många andra typer 
av fornlämningar i kommunen; vägmärke 26 st., 
kvarn 25 st., boplats 23 st., hägnad 20 st., bläst-
plats 16 st., kemisk industri 12 st., gränsmärke 12 
st., färdväg 11 st., minnesmärke 11 st., träindustri 
10 st., kolningsanläggning 9 st., fästning/skans 9 
st., bro 7 st., härd 6 st., dammvall 5 st., hyttläm-
ning 5 st., hägnadssystem 4 st., boplatsområde 4 
st., smideslämning 3 st., röse 3 st., stensättning 
3 st., begravningsplats 3 st., depåfynd 3 st., färd-
vägssystem 2 st., samlingsplats 2 st., hyttområde 
2 st., terrassering 2 st., flatmarksgrav 2 st., fångst-
grop 2 st., vad 1 st., hamnanläggning 1 st., textilin-
dustri 1 st., stenkrets 1 st., tegelindustri 1 st., små-
industriområde 1 st., hög 1 st., kyrka/kapell 1 st., 
offerkast 1 st., kokgrop 1 st., smidesområde 1 st., 
hembygdsgård 1 st. och grav markerad av sten/
block 1 st.

Ingeborrarpsgården
Örkelljunga har ett av Länsstyrelsen i Skåne län 
beslutat byggnadsminne, Ingeborrarpsgården2. 
Ingeborrarpsgården ligger i Rya och är en gårds-
miljö från 1700-talet, se karta nr 15. 

Ingeborrarpsgården.

En vagga på Ingeborrarpsgården.

Kyrkobyggnaderna
Alla kyrkor uppförda före utgången av 1939 är 
kyrkliga kulturminnen3. I Örkelljunga kommun 
gäller det Rya-, Örkelljunga- och Skånes Fagerhults 
kyrka samt Värsjö kapell, se karta nr 15.

Rya kyrkoruin räknas inte som kyrkligt kulturminne utan är istället 
klassad som fornminne. Denna sockenkyrka uppfördes i slutet av 
1100-talet.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

1. Riksantikvarieämbetet RAÄ (2007). Fornlämningar. 
2. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 22 december 1981. 
3. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 1 juli 1995.
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Vårt synliga arv
Ställningstaganden som kan skydda kommunens 
kulturmiljöområden behövs eftersom de är utsat-
ta för risk att bli överexploaterade och förstörda 
p.g.a. att det saknas tillräckliga kunskaper, riktlin-
jer och skydd. Kulturmiljön bör bevaras och lyftas 
fram så att vi och våra barn och barnbarn kan se 
och uppleva den. Då ger den oss ett synligt arv som 
ger en känsla av kontinuitet och trygghet. Det lo-
kala engagemanget är viktigt så att kulturmiljön 
brukas, men inte förbrukas. De intressanta områ-
dena och objekten kan med fördel knytas till upp-
levelsestråken och märkas ut i landskapet och 
på turistkartor.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska 
enligt det nationella, regionala och lokala miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö 

senast år 2010 vara identifierad och ett program finnas för 
skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 25% av den vär-
defulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad, d.v.s. juri-
diskt skyddad med bestämmelser i detaljplan, som bygg-
nadsminne eller dylikt. 
Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Skånes miljömål och miljöhandlings- 
program.

Karta nr 15. Befintliga kyrkliga kulturminnen, byggnadsminne och fornlämningar (2007).

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER
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Regionalt intressanta kulturmiljöer
Länsstyrelsen i Skåne län redovisar miljöer som 
är av regional betydelse för kulturmiljön1, se kar-
ta nr 16. De utpekade miljöerna i länsstyrelsens 
Kulturmiljöprogram för Skåne är, beroende på 
dess egenskaper, historiskt värdefulla eller upple-
velsevärdefulla. De uppvisar ett eller flera av be-
greppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, 
sällsynthet och/eller representativitet. I kulturmil-
jöprogrammet redogörs för vilka värden i dessa 
områden som bör bevaras, vårdas och utvecklas. 

Vackra detaljer på ett trähus i Skånes Värsjö.

I Örkelljunga kommun finns det nio områden som 
är av regional betydelse för kulturmiljön: 

Krångelbygget med värdefulla gårdsmiljöer i 
mångformigt landskap. 
Långalt-Boalt består av ett välbevarat 
odlingslandskap. 
Lärkesholm är ett kulturlandskap i skogsbygd 
med röjningsrösen från medeltiden. Här finns 
några gårdar med välbevarad 1800-tals 
karaktär. 
Rya-Ingeborrarp består av ett karaktäristiskt 
odlingslandskap med välbevarad bebyggelse 
samt Rya kyrkoruin. 
Skånes Fagerhult är ett intressant stations- 
och industrisamhälle. 
Sönder Össjö är ett kulturlandskap i skogs-
bygd med en vattendriven ramsåg. 
Värsjö är ett kulturlandskap i skogsbygd. 
Åsljunga har växt från bondby till stations-
samhälle och sedermera till rekreationsort. 
Örkelljunga en kyrkby, stationssamhälle och 
senare även industrimiljö. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Allé utanför Örkelljunga tätort

Kulturvägar
Vägverket Region Skåne redovisar vägsträck-
or med alléer2 som har stora natur- kultur- och 
skönhetsvärden: Bälinge-Åsljunga med klibbal, 
björk, asp och ek, Åsljunga-Vemmentorp med alm, 
ask, sykomorlönn och körsbärsträd, Yxenhult-
Oretorp med skogslind, hästkastanj och rönn, 
Eket-Bassholma med klibbal och björk, Bälinge-
Åsljunga med ek och björk, Västra Spång-Östra 
Spång med björk och tall samt Örkelljunga-Västra 
Spång med björk och ek, se karta nr 16.

Ingeborrarp

Örkelljunga Lärkesholm

Åsljunga

Sk Fagerhult

Värsjö

Krångelbygget

Sönder Össjö

Boalt-Långalt

Alléer av kulturvärde (vvrs)
Värdefull kulturmiljö (lst)

5 km0

Källor: vvrs= Vägverket Region Skåne, lst= Länsstyrelsen Skåne

Karta nr 16. Befintliga kulturmiljöer av regional betydelse (2007) 
samt alléer med kulturvärden (1996).

Det finns fler alléer i Örkelljunga kommun än de 
som Vägverket Region Skåne redovisar, vilka bör 
inventeras och dokumenteras. Dessutom bör ställ-
ning tas till hur dessa alléer bör hanteras och beva-
ras inför framtiden.
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1. Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Kulturmiljöprogram för Skåne. 
2. Vägverket Region Skåne (1996). Allévårdsplan.
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1. Ingeborrarp, Hunnahuset, trelängad korsvirkesgård.  
2. Ingeborrarps by med 1800-tals karaktär och med ett omgivande småskaligt odlings-
landskap med fägator m.m. 
3. Rya kyrkoruin med näraliggande bebyggelse och äldre odlingslandskap. 
4. Sjöbygget 1:5, trelängad gård från 1800-talet. 
5. Grytåsa by med bebyggelse från skilda tider, landskap med rester av äldre fägator, 
Grytåsa skog. Boningshuset till Grytåsa 1:5 innehåller en ryggåsstuga. 
6. Västra Flinka 6:45, småjordbruk med boningshus och ekonomidel sammanbyggda, 
egnahems karaktär. 
7. Östra Flinka 5:28, äldre svinstallar för stordrift. 
8. Ekholm 5:10, boningshus sent 1800-tal, rester av större gård. 
9. Ryagården, Ljungarum, med två äldre byggnader tillhöriga skolhemmet. 
10. Harbäckshult 1:13, kringbyggd gård med synligt skiftesverk. 
11. Harbäckshult, transformatortornet från omkring 1930. 
12. Fasalt, exempel på sommarstugeområde. 
13. Västra Spång 4:134, småjordbruk av egna-hems karaktär. 
14. Östra Spång 6:1, skolhem och sommarkoloni, byggnader från olika tider. 
15. Lärksjöhult - Knättesholm, variationsrikt odlingslandskap med blandad bebyggelse 
bl.a.  
16. Lärkasjöhult kvarn. Lärkesholm, huvudbyggnad från 1862, skolhus från 1870-80-
tal, omgivande bebyggelse och landskap, rester efter kanal- och dammanläggningar, 
fossil åkermark. 
17. Spångabygget, gårdarna och den intilliggande våtängen. 
18. Svinstorp, landskap och byggnader; bl.a. ett småjordbruk från tidigt 1900-tal av 
egna hems karaktär inom byns SV del. 

19. Lilla Mattarp, gles bebyggelse från 18-1900-tal med både gårdsanläggningar och  
villor, ett fryshus. 
20. Östra Tockarp skola och lärarbostäder. 
21. Vemmentorp, sommarkolonierna Kullen och Hoppet. 
22. Attarp 4:24, småjordbruk av egna-hems karaktär med boningshus och ekonomidel-
sammanbyggda. 
23. Bjälkabygget, område med byggnader från skilda tider, småskaligt odlingslandskap. 
24. Boalt, by med prägel av det tidiga 1900-talet, gårdsanläggningar, villor, äldre trä-
industri. 
25. Långalt 5:7, välbevarat boningshus från 1865, småskaligt landskap med fägator. 
26. Krångelbygget, bebyggelse från 18-1900-tal, småskaligt odlingslandskap. 
27. Stjärneholm 1:9, välrestaurerat boningshus, 1800-tal. 
28. Värsjönäs, tidig 1900-tals storgårds-arkitektur, landskap med ett stort antal sten-
gärden. 
29. Fedingshult barnkoloni. 
30. Porkenahult 1:11, stickspånhyvel med fördämning i mindre vattendrag. 
31. Karsatorp 1:8, betad skog. 
32. Sönder Össjö, sågkvarn och skvaltkvarn med fördämningar och dammar. 
33. Sönder Össjö, f.d. skolan. 
34. Tranetorp 1:2, gårdsanläggning i småskaligt odlingslandskap.

Karta nr 17. Befintlig bebyggelseinventering (ur Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun, Örkelljunga kulturnämnd 1995).

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER
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Kulturbyggnader
Bebyggelseinventeringar har under år 1984-
1995 genomförts övergripande i hela kommunen1 
och kulturmiljöskrifter tagits fram, se karta 
nr 17 samt i respektive tätortskapitel. Dessa skrif-
ter har använts bl.a. i skolundervisning och vid 
bygglovsgranskning. En aktualisering av dem be-
höver dock göras.

Sågen i Sönder Össjö.

Inventeringarna behöver uppdateras för att kart-
lägga nya byggnader som har särskilt kulturellt 
värde samt för att ta reda på hur många av de på 
1980-talet utpekade kulturellt värdefulla husen 
som idag är förvanskade eller rivna. Inventeringen 
bör sedan kompletteras med texter och ställnings-
taganden, av vilka mycket säkert kan tas ur de be-
fintliga skrifterna. Vidare behöver de layoutas och 
tryckas till nya kulturbebyggelseskrifter som un-
derlag för rådgivning, utbildning, renoveringar, 
nybyggnation och planering av mark och vatten. 
Nya vackra kulturböcker kan dessutom använ-
das i turist- och besöksnäringen och säljas som 
presenter.

Kulturmiljöinventering
År 2005-2008 görs, inom ramen för naturvårds-
programmet, en natur- och kulturmiljöinven-
tering, men dock ej över enskilda byggnader.
Örkelljunga kommun har fem detaljplaner i vilka 
varsamhets- eller skyddsbestämmelser har getts 
till kulturhistoriskt värdefulla byggnader/miljöer, 
se tätortskapitlet Örkelljunga.

Skolhemmet Ryagården, Ljungaskog.

Naturtillgångar
Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla äm-
nen eller material ska så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 
Miljöbalken kap. 3 § 7

En av många stengärdesgårdar i kommunen.

Torvmossarna i kommunen är av betydelse både 
för deras naturvärden och för torvutvinning. I 
kommunen finns fyra aktiva torvtäkter: Healt, 
Flåssmyr, Troedstorp och Smörmyr, se karta nr 
18. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) redo-
visar torvförekomster med stora naturvärden, se 
karta nr 18. 

Karta nr 18. Befintliga torvförekomster (2007).
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1. Örkelljunga kulturnämnd (1995). Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun.

Gästgivaregård numera café.
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Några aktiva täkter finns inte beträffande berg och 
grus (2007). Vid byggandet av nya väg E4 kring 
millennieskiftet gjorde flera intressenter under-
sökningar för att öppna bergtäkt. Endast en kom 
till stånd söder om Ekholm men är numera ned-
lagd. På flera platser i södra halvan av kommunen 
visade det sig att berget var lämpligt för brytning. 
I norra delen av kommunen har det tidigare före-
kommit ganska omfattande grustäktverksamhet. 
Kommunen har inget bra kunskapsunderlag för att 
bedöma lämplig placering av nya grus- och berg-
täkter. Områden av intresse för  grundvattentäk-
ter bör dock undvikas.

Grundvattnet
I Örkelljunga kommun finns goda uttagsmöjlig-
heter för grundvatten. Kommunen har kunskap 
om lämpliga områden för nya grundvattentäck-
ter genom SGUs kommuntäckande kartläggning av 
grundvattentillgångarna. Vattentillgångarna finns 
ofta i områden med isälvsavlagringar som därmed 
också kan vara av intresse för grustäktverksamhet 
vilket dock bör motverkas till förmån för intresset 
för kommunala grundvattentäkter. För mer infor-
mation om kommunens grundvattentillgångar, se 
karta nr 19 samt SGUs rapport1. Vattentillgångar är 
sårbara för utsläpp och ingrepp i naturen. Vatten 
tar inte hänsyn till administrativa gränser utan är 
ofta gemensamma angelägenheter för flera 
kommuner och län. 

Karta nr 19. Områden av intresse för framtida grundvattentäkter 
(Örkelljunga  kommun 2007).

Vid varje kommunal vattentäkt finns ett bestämt 
vattenskyddsområde. Ändamålet med skydds-
området är att hindra hantering av farliga ämnen 
som kan påverka vattentäkten, se karta nr 20. 

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Karta nr 20 Befintliga vattentäkter med skyddsområden (2007).

 I samband med genomförandet av nya väg E4 för-
sämrades skyddet för råvattentäkten i Sånnestorp. 
Det är bestämt att den ska ersättas av vägverket, 
ett arbete som ännu inte är avklarat (2007). Den 
regionala vattenledningen Bolmentunneln mel-
lan sjön Bolmen och södra Skåne går till viss del 
genom kommunen, se karta nr 20. Bolmentunneln 
och dess föreslagna skyddsområde bör värnas ef-
tersom den har stor betydelse för många kommu-
ner i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län överväger 
att klassa tunneln som riksintresse med skydds-
område (2007). 

Porlande bäck.

1. Sveriges Geologiska Undersökning (2003). Grundvattentillgångar i Örkelljunga kommun.

(förslag)
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 21 redovisar ställningstaganden för  
Värdefulla områden och miljöer. 

Upplevelsestråken är föreslagna sträckning-
ar som kan komma att ändras beroende på vilka 
framtida initiativ och idéer som kommer fram, läs 
vidare under rubrikerna Upplevelsestråk.

Ställningstaganden och konsekvenser när det gäl-
ler ny bebyggelse och kommunens strandskyd-
dade områden finns närmare beskrivna i kap. 
Boende och bebyggelse och Miljö, hälsa, säkerhet 
och sårbarhet.  

Ställningstaganden och konsekvenser för 
Värdefulla områden och miljöer beskrivs i text på 
nästa sida.

Grönområden i teckenförklaringen represente-
rar både här och i Sammanfattningen de bevar-
ansvärda områden som finns med i kommunens 
Naturvårdsplan antagen 1998, redan detaljpla-
nerad parkmark och idrottsplatsmark, av staten 
strandskyddade områden utanför tätorterna, riks-
intressen och  Skåneleden. Inga nya grönområ-
den föreslås i ÖP07, se vidare under rubrikerna 
Naturvårdsplan och Naturvårdsprogram.

Alla ställningstaganden framgår inte tillräck-
ligt tydligt på denna karta, se därför även under 
respektive tätortskapitel, de övriga översiktliga 
strukturkapitlen och i Sammanfattningen.

Karta nr 21. Kommunens ställningstaganden gällande Värdefulla områden och miljöer.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att inga intrång, som kan skada riksintressena, görs i områden av 
riksintresse för naturmiljö och friluftsliv i kommunen.

kommer riksintressena för friluftsliv och naturmiljö att tillgodoses.

att stora opåverkade områden inventeras, tydligare geografiskt 
avgränsas och skyddas d.v.s. regleras med avseende på vad som bör 
tillåtas och inte tillåtas inom respektive område.

kommer stora opåverkade områden att pekas ut, definieras och 
skyddas, vilket innebär att ny tätortsbebyggelse, friluftsanläggningar,  
större trafikleder och vägar, järnvägar, kraftledningar, master, vind-
kraftverk och andra tekniska installationer, grus- och bergtäkter, indu-
striell verksamhet eller liknande verksamhet, flygplatser samt militära 
övnings- och skjutfält o.dyl. inte kommer att tillåtas i dessa områden 
utan främst etableras längs ryggraden och om så prövas möjligt invid 
befintliga etableringar.

att de attraktiva, öppnare landskapen i skogsbygden inte försvinner 
med avseende på attraktionskraft, landskapsbild, besöks- och rekrea-
tionsnäringarna och upplevelsestråkens framtida utveckling.

att idén med upplevelsestråk vidareutvecklas, i sammarbete med 
berörda och intresserade markägare, bl.a. genom utökad tillgänglighet 
för alla och genom att utnyttjas i utbildnings- och rekreationssyfte, för 
besöksnäringen etc.

att tillgängligheten till kommunens sjöar ökar genom att utblickar över, 
stråk runt och ofta ner till sjöarna möjliggörs. 

kommer en sammanhängande tätortsnära grön- och vattenstruktur att 
tillskapas med vidareutvecklade möjligheter att vandra, jogga, rulla, 
cykla, rida o.dyl. för alla (funktionshindrade, barn etc.).

kommer kommunens natur- och kulturområden samt friluftslivsmöjlig-
heter att bli mer kända och därmed göra kommunen mer attraktiv. 

kommer, genom koppling till upplevelsestråken, det goda boendet 
längs det centrala stråket att stärkas.

att natur- och kulturmiljöns och friluftslivets intressen enligt kom-
munens Naturvårdsplan och kommande naturvårdsprogram och lokala 
miljökvalitetsmål tillgodoses och görs mer kända.

kommer naturmiljön att vårdas väl.

kommer det att finnas goda rekreationsvärden tillgängliga för boende 
i tätorterna.

att bostadsändamålet prioriteras framför strandskyddet runt de 
tätortsnära sjöarna Hjelmsjön inklusive liten del av Pinnån, Fedingesjön  
och Åsljungasjön utan att det för den skull görs avkall på allmänhetens 
vandringsmöjligheter längs med vattnet, dvs en nyanserad syn på 
strandskyddet runt tre av kommunens över 20 sjöar vilket motsvarar ca 
35 km av ca 254 km strandskyddade områden.

kommer fler människor att kunna bo och vandra nära de tätortsnära 
sjöarna och därmed fler invånare att lockas till kommunen, för bostads-
bebyggelse, särskilda skäl för dispens  och fler konsekvenser se kap. 
Boende och bebyggelse och Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. 

att kommunens inventeringar av byggnader och kulturmiljö/bebyg-
gelseskrifter från 1980-talet uppdateras för att kartlägga vilka av de 
därefter nybyggda husen som har särskilt kulturellt värde och hur 
många av de då utpekade kulturellt värdefulla husen som idag är 
förvanskade eller rivna.

att innan år 2010 visa hur de olika värdena i husen och i landskapet, 
bl.a. alléer, ska bevaras, vårdas, utvecklas och skyddas t ex genom 
att ta med detta i naturvårdsprogrammet och i uppdateringen av 
kulturmiljö/bebyggelseskrifterna.

att den gamla banvallen bevaras som kulturarv.

kommer landskapsbilden och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse att 
pekas ut, definieras och skyddas för framtiden.

kommer miljökvalitetsmålet om att den värdefulla bebyggelsen ska ha 
pekats ut och 25 % ha juridiskt skyddats senast 2010 att uppfyllas.

kommer bättre rådgivning vid underhåll och förändring av byggnader 
och effektivare och rättssäkrare handläggning av bygglovsärenden att 
uppnås.

kommer kulturmiljö/bebyggelseskrifterna att kunna användas som 
utbildningsmaterial, turistinformation, kommunreklam och gåva.

att skydd ges till områden med grundvattentillgång som är av intresse 
för framtida exploatering och att intresset för kommunala grundvatten-
täkter går före eventuella intressen för grus- och bergtäktverksamhet.

kommer viktiga områden för grundvattenutvinning att bevaras för 
framtida exploatering och därmed kommunens vattenförsörjningen att 
säkras.

VÄRDEFULLA OMRÅDEN OCH MILJÖER




