
Hänsyn 
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagens 2 kap. redovisa hur hänsyn kommer att tas till de 
allmänna intressena vid beslut om användning av mark- och vattenområden. I redovisningen ska 
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt. Inom Hänsyn redovisas kommunens 
förhållningssätt till riksintressen och regleringar i kommande planering. 

Båstads kommuns översiktsplan, antagandehandling

Upprättad 2020-04-17. Antagen 2020-05-20.

Översiktsplanen inklusive kartmaterialet är framtagen av Samhällsbyggnad, Båstads kommun. 
Medverkande tjänstepersoner: Kristina Bell, översiktsplanerare, Klara Harmark-Peters, 
översiktsplanerare, Olof Selldén, planchef, Emma Salomonsson, kart/GIS-ingenjör, Malin Svensson, 
kart/GIS-ingenjör, Roger Larsson, samhällsbyggnadschef.

Bakgrundskarta: Lantmäteriets Fastighetskarta.
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Areella näringar 
Område där särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till att det är särskilt 
betydelsefull för areella näringar i enlighet med miljöbalkens 3 kapitel. 

 



Jordbruksmark 

 

I miljöbalken 3 kap 4§ står att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från ur allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Länsstyrelsen klassificerade år 1974 jordbruksmarken i Sverige utifrån produktionsförmåga. Inom 
Båstads kommun finns jordbruksmark i klasserna 3-8, på en skala där 10 representerar den mest 
produktiva jordbruksmarken. 

Kommunens förhållningssätt 

Båstads kommun prioriterar inte detaljplaner för byggnation på jordbruksmark som inte uppnår 
kraven för en plan av högsta prioritering, dvs. stationsnära läge. Båstad kommun har även en 
restriktiv syn på förhandsbesked och bygglov för spridd bebyggelse på landsbygden som tar 
brukningsbar jordbruksmark i anspråk. Att marken inte kan brukas rationellt eller har en sämre 
arrondering är inget skäl för att ta marken i anspråk för bebyggelse.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 

 



Skogsmark 

 

I miljöbalken 3 kap 4 § står att skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt 
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Länsstyrelsen klassificerade år 1974 skogsmarken utifrån produktionsförmåga. Inom Båstads 
kommun finns skogsområden i klasserna 1 och 3 av 3, på en skala där 1 representerar den mest 
produktiva skogsmarken. 

Kommunens förhållningssätt 

Områden för skogsbruk ska skyddas och i de områden de sammanfaller med nyckelbiotoper bör 
naturvärdena prioriteras. Där är det viktigt att skogen brukas men att allmänhetens tillgänglighet till 
skogsområdena upprätthålls.  

Båstads kommun har en restriktiv syn på förhandsbesked och bygglov för ny spridd bebyggelse på 
landsbygden som tar produktiv skogsmark i anspråk. Att marken inte kan brukas rationellt eller har 
en sämre arrondering är inget skäl för att ta marken i anspråk för bebyggelse. 

Skogsområdena i Hemmeslöv är av klass 3 för skogsbruk men sedan klassificeringen 1974 har stora 
delar av marken ianspråktagits och underlaget behöver uppdateras. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 

 



Yrkesfiske hav (3 kap. 5 § miljöbalken) 

 
 
Riksintresset för yrkesfiske återfinns i kommunens västligaste del, i Kattegatt. Riksintresset uttrycks i 
miljöbalken 3 kap 5 § med att mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket så långt 
som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringen. Syftet med 
bestämmelserna om riksintresset är att områdena ska ha ett långsiktigt skydd mot andra 
verksamheter som kan ha en påtaglig negativ inverkan. 
 
Området pekades år 2006 ut som riksintresse för yrkesfiske av dåvarande Fiskeriverket (numera 
Havs- och vattenmyndigheten) och under 2019 skedde en revidering av riksintresset. Fiskeriverket 
beskrev riksintresseområdena inkluderade i Kattegatt vid utpekandet: Fisket i Kattegatt domineras 
värdemässigt av havskräfta, torsk och sill. Fångsterna i bottentrålfisket har också en inblandning av 
en stor mängd andra bottenfiskar av vilka rödspätta är den enskilt viktigaste. Viktiga lekområden för 
torsk finns söder om Stora Middelgrund och vid Morups bank. Historiskt har torsklek också funnits i 
Skälderviken och norrut i Laholmsbukten samt i Kungsbackafjordens yttre delar. Alla grunda områden 
längs kusten och kanske i synnerhet skärgårdsområdena från Varberg och norröver är skyddsvärda 
uppväxtområden för flera arter, det saknas dock underlag för att avgränsa de viktigaste av dessa som 
riksintresse.  
 
Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen mark- eller vattenanvändning genom översiktsplanen som påverkar 
riksintresset för yrkesfisket negativt. Däremot föreslår Länsstyrelsen i Skåne län ett nytt 
naturreservat för Skånska Kattegatt som sammanfaller med riksintresseområdet för yrkesfiske. 

Källa för kartlager: Havs- och vattenmyndigheten 



Natur- & kulturmiljövärden 
Område där särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till dess natur- eller 
kulturmiljövärden i enlighet med miljöbalkens 3 eller 4 kapitel. 

 



Fornminnen – linje, punkt och yta 

 

Fornlämningar skyddas enligt 2 kap. i kulturmiljölagen och får inte utan tillstånd rubbas, tas bort, 
grävas ut, täckas över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas.  

Kommunens förhållningssätt  

Fornminnen ska skyddas enligt kulturmiljölagen vid exploatering. Vid större exploateringsområden i 
områden med fornminnen ska en tidig dialog med Länsstyrelsen i Skåne läns kulturmiljöenhet 
angående behov av undersökningar och utredningar hållas. 

Källa för kartlager: Riksantikvarieämbetet 

 



La-områden 

 
Områden på landsbygden pekas ut i landskapsklasserna La, Lb och Lc och baseras på landskapets 
känslighet för tillkommande bebyggelse och andra element som kan påverka landskapsbilden, natur- 
och kulturmiljöerna. 
 
La-områden är områden där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. Ny bebyggelse och 
anläggningar får endast tillkomma om de gynnar riksintressena i området eller utgör komplement till 
befintlig bebyggelse eller verksamhet. Detta är kommunens mest skyddsvärda områden.  
 
Inriktningen för dessa områden ska vara att karaktären ska bevaras och skyddas från förändringar 
som kan försvaga befintliga värden. Även om en enskild nybyggnad inte ger någon påtaglig skada på 
bevarandevärden är det den samlade påverkan över tid som ger negativ påverkan (kumulativ effekt). 
 
Detta innebär bland annat fortsatt hävd, men också att endast ny bebyggelse eller anläggningar får 
tillkomma som behövs för att upprätthålla nuvarande användning eller som stödjer allmänna 
intressen som rekreation, natur eller kultur. Tillkommande bebyggelse ska vara mycket återhållsam i 
sin utformning och får inte blockera viktiga siktlinjer eller andra landskapsvärden som utgör 
kärnvärden. Eventuella tillägg till befintliga bostadshus eller anläggningar får inte vara dominerande i 
varken befintlig bebyggelsekaraktär eller i landskapsbilden.  
 
Strandskyddsområden  
Samtliga vattendrag som har strandskydd är utpekade som La-områden. Strandskyddets juridiskt 
bindande restriktioner avseende uppförande av ny bebyggelse samt förändring av livsvillkor för djur- 
och växtliv motsvarar närmast förhållningssätten för landskapsområde La.  
 
Dessa vattendrag utgörs av bäckar som rinner från åsen, ibland i djupa raviner, ner till åkerlandskapet 
där terrängen inte längre faller så mycket. I jordbrukslandskapet har bäckarna ibland rätats ut och 



lagts i diken. För flora och fauna är vattendragen livsnerven i landskapet. Landskapets nätverk av 
grönstruktur följer i många fall vattendragen inom kommunen. Genom att hålla bebyggelsen på ett 
behövligt avstånd från strandzonerna så garanteras också en möjlig bra grönstruktur på länge sikt.  
 
Då vattendragen ofta kantas av vegetation kan de fungera som rumsindelare såväl som landmärken 
då de ofta höga träden syns på långt håll. Att strandzonerna inte bebyggs gynnar också rekreationen i 
området då möjligheten att beträda dem behålls.  
 
Med grund i ovanstående värdeaspekter och juridisk skyddsstatus görs i kartmaterialet en generell 
klassificering av strandskyddszoner. Identifierade värden omnämns i text för respektive delområde. 

Kommunens förhållningssätt  

Landskapsklasserna ska prioriteras högt i bedömningen av lämplighet för exploatering. 
Områdesspecifik beskrivning och ställningstaganden presenteras för olika geografiska områden i 
Hänsynskartan. Ytterligare vägledning om hantering av landskapsklasserna finns i avsnittet om Natur- 
och kulturmiljöer. Att marken inte kan brukas rationellt eller har en sämre arrondering är inget skäl 
för att ta marken i anspråk för bebyggelse.  

 
Källa för kartlager: Båstads kommun/WSP 

 



Lb-områden 

 

Områden på landsbygden pekas ut i landskapsklasserna La, Lb och Lc och baseras på landskapets 
känslighet för tillkommande bebyggelse och andra element som kan påverka landskapsbilden, natur- 
och kulturmiljöerna. 
 
Lb-områden är områden med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Dessa 
områden har stor betydelse för upplevelsen av bjärelandskapet. Naturvärden kan utgöra en grund för 
utpekande för landskapsbilds- eller kulturmiljövärden även om naturvärdet i sig inte leder till 
värdeklassning.  
 
Stor restriktivitet till ny bebyggelse och andra förändringar ska gälla. Ny bebyggelse eller anläggningar 
placeras företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om 
fristående placering kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska 
detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att tillkommande element inte blir 
dominerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 
 
Kommunens förhållningssätt  
Landskapsklasserna ska prioriteras högt i bedömningen av lämplighet för exploatering. 
Områdesspecifik beskrivning och ställningstaganden presenteras för olika geografiska områden i 
Hänsynskartan. Ytterligare vägledning om hantering av landskapsklasserna finns i avsnittet om Natur- 
och kulturmiljöer. Att marken inte kan brukas rationellt eller har en sämre arrondering är inget skäl 
för att ta marken i anspråk för bebyggelse.  

 
Källa för kartlager: Båstads kommun/WSP 

 



Lc-områden 
Områden på landsbygden pekas ut för landskapsklasserna La, Lb och Lc och baseras på landskapets 
känslighet för tillkommande bebyggelse och andra element som kan påverka landskapsbilden, natur- 
och kulturmiljöerna. 
 
Lc-områdena är övrig mark. Även här finns vissa restriktioner gentemot ny bebyggelse. Lc-områdena 
har inte lika höga värden ur natur- eller kulturmiljösynpunkt eller för landskapsbilden som La- och Lb-
områdena, men bebyggelse ska fortfarande utföras med hänsyn till områdets rådande karaktär eller 
tänkta utveckling. Exempelvis ska hänsyn tas till grönstrukturen så att inga viktiga länkar i strukturen 
bryts vid exploatering. Områdena ska bevaras och utvecklas som landsbygd, gröna områden eller 
samlade rekreationsområden. Bebyggelse och andra anläggningar kan tillkomma om det sker med 
respekt för den önskade utvecklingen av områdena. Viktiga siktlinjer ska inte blockeras. 
 
Följande utgör lämplig grund för varsamhet inom Båstads kommun. Punkterna är tillämpbara som 
grundnivå för landskapsklass Lc och innebär i sig en hög restriktivitet med grund i kommunens 
karakteristiska natur- och kulturlandskap.  
• Undvik exploatering av områden utpekade i kommunala och regionala naturvårdsprogram. En 
avvägning görs i varje enskilt fall om påverkan sker på de utpekade värdena.  
• Undvik exploatering i, eller i närhet av de gröna stråk som pekas ut i översiktsplanen för att skapa 
goda förutsättningar för en grön infrastruktur i kommunen.  
• Tydliga arkitektoniska kvaliteter hos tillkommande bebyggelse med hänsyn till befintliga, lokala  
karaktärsdrag vid renovering av bebyggelse.  
• Tillägg av bebyggelse och verksamheter ska präglas av småskalighet, med en tydlig anpassning till 
rådande regional och historiskt förankrad tradition. Bebyggelse i 1 till 1,5 våningar och en största skala 
där traditionell gårdsbebyggelse utgör måttstock. Mer storskalig bebyggelse måste noggrant övervä-
gas vad gäller placering och utformning.  
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till befintliga hus, husgrupper eller gårdar. 
Lucktomter utmed vägar kan vara lämpliga lägen.  
• Traditionella gårdsbilder i form av flerlängade byggnadskomplex ska respekteras vid tillbyggnad eller 
komplettering.  
• Vid nya bebyggelselägen i landskapet ska bebyggelsen ta stöd i landskapet genom anslutning till 
sluttning, anknytning till befintlig vegetation och anknytning till befintliga landskapsrum. Topografiska 
mellanlägen ska prioriteras framför krönlägen. Höjdlägen som skapar silhuetter mot himlen eller lägen 
i landskapet som utgör dominanta inslag ska undvikas.  
• Utblickar mot visuellt framträdande fornlämningar eller från dessa mot vyer i landskapet eller ut över 
öppet vatten får inte brytas av tillkommande bebyggelse.  
• Siktlinjer mellan visuellt framträdande fornlämningar ska upprätthållas och lämningarna hållas fria 
från träd- och buskvegetation.  
• Viktiga siktlinjer som ökar förståelsen för landskapet ska inte blockeras.  
• Topografin är en avgörande parameter för Bjärehalvöns karaktär. En restriktiv hållning till 
schaktning och fyllning för att utjämna nivåskillnader bör följas. Utgångspunkten, med grund i ett 
historiskt förhållningssätt, ska vara att anpassa bebyggelsen till rådande topografiska förhållanden. 

Kommunens förhållningssätt  

Landskapsklasserna ska prioriteras högt i bedömningen av lämplighet för exploatering. Ytterligare 
vägledning om hantering av landskapsklasserna finns i avsnittet om Natur- och kulturmiljöer. Att 
marken inte kan brukas rationellt eller har en sämre arrondering är inget skäl för att ta marken i 
anspråk för bebyggelse.  

Källa för kartlager: Båstads kommun/WSP 



Nyckelbiotop 

 

Skogsstyrelsen har efter inventering pekat ut nyckelbiotoper i skogsmark. Nyckelbiotoper är ur 
naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda miljöer där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. 
Många nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer med arter som inte tål 
skogsbruksåtgärder. 

Kommunens förhållningssätt 

Skogsområden med nyckelbiotoper ska skyddas från exploatering som kan skada biotoperna. 

Källa för kartlager: Skogsstyrelsen 

 



 Biotopskydd 

 
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.  

Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Den ena innebär ett generellt skydd för vissa lätt 
identifierbara små biotoper som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet exempelvis 
alléer, pilevallar och stenmurar i jordbruksmark. Denna typ av generellt biotopskydd redovisas inte i 
kartlagret.  

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller 
en kommun får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Beslutet avser det enskilda området. En 
rad olika biotoptyper kan skyddas som biotopskyddsområde. Skogsstyrelsen ansvarar för 
områdesskyddet i de fall biotoperna ligger på skogsmark, på annan mark är länsstyrelsen ansvarig. 

Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller 
förbud för varje särskilt område. Verksamhet som kan skada naturmiljön får inte bedrivas och 
åtgärder får inte göras vilka kan skada naturmiljön. 

I Skåne har huvudsakligen Skogsstyrelsen bildat biotopsskyddsområden. I kartlagret visas de 
områden som har beslutats utgöra biotopskyddsområde.  

Kommunens förhållningssätt 

Inga åtgärder eller mark-/vattenanvändning som kan påverka biotopskyddsområdena negativt får 
vidtas.  

Källa för kartlager: Naturvårdsverket 



Naturvårdsavtal 

 

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och 
markägare. Det syftar till att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Den 
primära inriktningen för och urvalet av naturvårdsavtal ska möjliggöra bevarandet av biologisk 
mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt. 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen ställer sig positiv till denna möjlighet för fastighetsägare att verka för ökad biologisk 
mångfald och naturvård.  

Källa för kartlager: Naturvårdsverket 

 



Naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken) 

 

För att värna och vårda skogar, vattendrag, betesmarker och andra naturmiljöer bildas naturreservat 
som ett starkt skydd. Enligt miljöbalken kan naturreservat beslutas av kommunen eller länsstyrelsen 
med syftet att: 

• bevara biologisk mångfald, 
•  vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,  
• tillgodose områden för friluftslivet,  
• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer,  
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Hallandsåsens nordsluttning (befintligt område) 

Täppesås (befintligt område) 

Lyadalen (befintligt område) 

Axelstorp (befintligt område) 

Korup med Älemossen och Lya ljunghed (befintligt område) 

Englandsdal (befintligt område) 

Grevie åsar (befintligt område) 

Bjärekusten (befintligt område) 



Hallands Väderö (befintligt område) 

Södra Bjärekusten (befintligt område) 

Stora Hults strand (befintligt område) 

Stora Hults fälad (befintligt område) 

Haralds ängar (befintligt område) 

Södra Kattegatt (område för beslut gällande bildande av marint naturreservat i Södra Kattegatt inom 
Båstads och Höganäs kommuner – avvaktar beslut) 

Pershögsskogen (föreslaget, högprioriterat område) 

Kroken (föreslaget, högprioriterat område) 

Änglagberg (föreslaget område) 

Kattvik – Knösen (förslag på möjlig utökning av befintligt naturreservat) 

Norrviken – Kattvik (förslag på möjlig utökning av befintligt naturreservat) 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar befintliga eller 
föreslagna naturreservat negativt. Däremot föreslår Länsstyrelsen i Skåne län ett nytt naturreservat 
för Skånska Kattegatt som sammanfaller med riksintresseområdet för yrkesfiske. 

Kommunen anser att gränserna för naturreservatet Grevie åsar bör justeras för att exkludera 
befintlig verksamhetsmark. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 

 

 



Landskapsbildsskydd (Nvl § 19) 

 

Landskapsbildsskyddet är ett skydd med ursprung i Naturvårdslagen § 19 som gäller till dess 
länsstyrelsen upphäver det. Landskapsbildsskyddet reglerar vilka olika typer av byggnation och 
arbete som är tillåtet inom området efter tillstånd från länsstyrelsen.  

Kommunens förhållningssätt 

Landskapsbildsskyddet är av stor betydelse för att hålla landskapet fritt från spridd bebyggelse som 
påverkar upplevelsen av det öppna landskapet. På Bjärehalvön finns stora höjdskillnader vilket gör 
att långa vyer från Hallandsås till havet kan upplevas från många platser. Dispens för upphävande av 
landskapsbildsskyddet ges av Länsstyrelsen i Skåne län.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen/Båstads kommun 

 



Strandskydd 

 

Strandskyddets syfte är att garantera allmänhetens tillgång till friluftsliv kring vattnet och goda 
förhållanden för djur- och växtliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På 
vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och 
inkluderar alltså även miljön under vattnet. 

Strandskyddet kan efter dispens från kommunen eller Länsstyrelsen i Skåne län minskas eller 
upphävas. Kommunen kan lämna dispens i områden där endast strandskydd gäller. I områden där 
även andra områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken gäller, är det länsstyrelsen som kan lämna 
dispens. Upphävande av strandskydd kan prövas inom ramen för en detaljplan eller genom separat 
ansökan till länsstyrelsen. 

Kommunens förhållningssätt 

De strandnära områdenas tillgänglighet för allmänheten och lika så förhållandena för växt- och 
djurlivet är av stor vikt. Därför krävs en noggrann avvägning av påverkan både på det allmänna 
intresset och växt- och djurlivet i varje enskild ansökan om dispens från strandskyddet.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 

 



Natura 2000 - Fågeldirektivet 

 

Inom Båstads kommun finns ett flertal områden utpekade som Natura 2000 områden, både inom 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. Enligt miljöbalken är Natura 2000 områden riksintresse och ett 
allmänt intresse enligt plan- och bygglagen. Skyddet för Natura 2000-områdena är starkare än för 
många andra bevarandeintressen och det är därmed inte möjligt att göra avvägningar mot 
motstående intressen. Beskrivningarna är hämtade från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur. 

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360)  

Hallandsväderö (SE0420002)  

Hallandsås nordsluttning (SE0420283)  

Lya ljunghed och Älemossen (SE0420179) 

Korup (SE0420273) 

Ledtorpet (SE0420292) 

Älemossen-Hulrugered (SE0420277) 

Lyabäcken (SE0420284) 

Slottet (SE0420291) 

Storahults fälad  (SE0420149) 



Bjärekusten (SE0420232) 

 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar Natura 2000 
områdena. Bevarandet av områdena prioriteras högt vid planläggning och lovgivning. Natura 2000 
områdena överlappas av helt eller delvis av riksintressena för kustzon, rörligt friluftsliv, friluftsliv, 
kulturmiljö och naturvård.  

Källa kartlager: Naturvårdsverket 

 



Natura 2000 - Habitatdirektivet 

 

Inom Båstads kommun finns ett flertal områden utpekade som Natura 2000 områden, både inom 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. Enligt miljöbalken är Natura 2000 områden riksintresse och ett 
allmänt intresse enligt plan- och bygglagen. Skyddet för Natura 2000-områdena är starkare än för 
många andra bevarandeintressen och det är därmed inte möjligt att göra avvägningar mot 
motstående intressen. Beskrivningarna är hämtade från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur. 

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360)  

Hallandsväderö (SE0420002)  

Hallandsås nordsluttning (SE0420283)  

Lya ljunghed och Älemossen (SE0420179) 

Korup (SE0420273) 

Ledtorpet (SE0420292) 

Älemossen-Hulrugered (SE0420277) 

Lyabäcken (SE0420284) 

Slottet (SE0420291) 

Storahults fälad  (SE0420149) 



Bjärekusten (SE0420232) 

 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar Natura 2000 
områdena. Bevarandet av områdena prioriteras högt vid planläggning och lovgivning. Natura 2000 
områdena överlappas av helt eller delvis av riksintressena för kustzon, rörligt friluftsliv, friluftsliv, 
kulturmiljö och naturvård.  

Källa kartlager: Naturvårdsverket 

 



Rörligt friluftsliv (4 kap. miljöbalken) 

 

I miljöbalken (4 kap.) pekas områden med stora natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet ut 
som riksintressen men ges ingen värdebeskrivning. I regeringens proposition (1985/86:3) framgår att 
utpekade områden, där bl.a. Hallandsås med angränsande kustområde ingår, i sin helhet är av 
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna hindrar inte utveckling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller 
anläggningar som behövs för totalförsvaret. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. 

Enligt Länsstyrelsen i Skåne län är ”den fritidsaktivitet som är lättast att kombinera med 
bevarandeintressena är det rörliga friluftslivet, d.v.s. strövande, bad, fiske och cykling. (Allt som inte 
kräver anläggningar eller avancerad utrustning.)” 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen anser att området för riksintresse för rörligt friluftsliv stämmer väl överens med 
kommunens ambitioner att värna, och varsamt utveckla, natur- och kulturmiljöer och skapa 
förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. Eftersom riksintresset inte hindrar utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet bedömer kommunen att intressekonflikter med 
översiktsplanens områden för ny/ändrad markanvändning är begränsade. I vissa andra fall ska 
föreslagen markanvändning ta hänsyn till att tillvarata riksintressets värden. Avvägningarna som 
gjorts är beskrivna i objektstexterna i kartlagret områdesanvändning.  



Källa för kartlager: Naturvårdsverket 

 

Friluftsliv (3 kap 6 § miljöbalken) 

 

Enligt miljöbalken 3 kap 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Med hänsyn till friluftslivet ska områden inom riksintresset så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter ska särskilt beaktas, enligt miljöbalken 3 kap 6 §. 

Efter Naturvårdsverkets revidering har området för riksintresse för friluftsliv reducerats kraftigt. Det 
reviderade riksintresset för Bjärekusten – Skälderviken beslutades av Naturvårdsverket i januari 2017 
och det reviderade riksintresset för Hallandsås beslutades i oktober 2017. 

FM 01 Bjärekusten – Skälderviken  

FM 02 Hallandsås  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen anser att inom riksintresset för Bjärekusten – Skälderviken ska möjligheten till friluftsliv 
prioriteras högt. Området sammanfaller till stora delar med riksintresse för kulturmiljövård och/eller 
naturvård och i dessa områden kan konflikt uppstå. Avvägning måste göras i varje enskilt fall 
beroende på de olika intressenas påverkan i det specifika fallet. Större sammanhängande områden 



bör ej upplåtas till friluftslivet eller annan exploatering om det har en inverkan på det rörliga 
friluftslivets tillgång till området. 

Riksintresset för Hallandsås sammanfaller till stor del med riksintresset för naturvård och till viss 
kulturmiljövård och i dessa områden kan konflikt uppstå. Avvägning måste göras i varje enskilt fall 
beroende på de olika intressenas påverkan i det specifika fallet. Större sammanhängande områden 
bör ej upplåtas till friluftslivet om det har en inverkan på det rörliga friluftslivets tillgång till området. 
Riksintresset för totalförsvaret som faller inom riksintresset för friluftsliv prioriteras högst.  

Källa för kartlager: Naturvårdsverket 

 



Kustzon/högexploaterad kust (4 kap 4 § miljöbalken) 

 

I propositionen (1985/86:3) till riksintresset kustzon står att det skall göras noggranna överväganden 
när det gäller valet av plats för exploateringsföretag. Särskilda krav måste kunna ställas på 
utformningen av de anläggningar som kan komma i fråga, så att de t.ex. kan anpassas till 
landskapsbilden och de värden som finns i kulturmiljön i övrigt. 
 
Riksintresset för högexploaterad kust inom Båstads kommun beskrivs i Länsstyrelsen i Skåne läns 
rapport ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” från 2001 och är en del av området 
nordvästkusten mellan Höganäs och Hallandsgränsen. En samlad bedömning av värdena görs utifrån 
fyra aspekter: landskapsbild, strukturer och samband, områden och objekt samt friluftsliv och turism. 
 
Samlad bedömning 
Kusten är varierad med många olika typer av stränder, från sandstrand till klippstrand, vilket skapar 
en rik naturmiljö. Kullaberg och Bjärehalvöns nordsluttning utgör markanta inslag i landskapsbilden. 
Området är till största delen uppodlat men inte lika intensivt som intilliggande slättlandskap och 
innehåller därför en större andel naturområden och bevarade äldre kulturmiljöer. Kuststräckan har 
också varit en mycket betydelsefull kulturbygd under lång tid vilket det stora antalet synliga 
fornlämningar vittnar om.  
 
Landskapsbilden ges stora kvaliteter genom de dramatiska mötena mellan de branta horstarna och 
de flacka jordbruksområdena och havet. Stora delar av jordbrukslandskapet är dessutom mycket 
mångformigt, speciellt på Bjärehalvön och öster om Kullaberg. Här finns en mängd historiska spår 
och småbiotoper som har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Bebyggelsestrukturen är framför allt präglad av skiftet och många äldre byggnader och 
bebyggelsemiljöer finns bevarade. Sambandet mellan byarna en bit innanför kusten på Bjärehalvön 
och strandbetesmarkerna har en viktig funktion för den historiska upplevelsen av landskapet. I de 
södra delarna finns godslandskap kring Krapperup och Vegeholm som är av stort värde och ger 



karaktär åt landskapet med sina byggnader, parker, alléer och stora brukningsenheter. Speciellt i den 
södra delen finns också flera äldre fiskelägen som bevarat sin karaktär med tätt bebyggelsemönster 
och byggnadsdetaljer. Sekelskiftets fritids- och badortsbebyggelse finns välbevarad främst i 
Ängelholms strandbad och i Mölle. Längs andra delar av kusten finns enstaka byggnader och grupper 
med byggnader från denna tid av kulturhistoriskt och arkitektonisk betydelse.  
 
Längs kusten finns ett stort antal områden och objekt med särskilt höga värden och större delen av 
kustzonen berörs av riksintresse för friluftsliv och stora delar av riksintresse för naturvård- och 
kulturmiljövård. Unika företeelser är bl.a. Hallands Väderö med sitt ålderdomliga landskap och rika 
biologiska liv, Hovs Hallar och Kullen med sina dramatiska horstkuster, inre delen av Skälderviken 
med sitt rika fågelliv och Bjärehalvöns rika fornminnesbestånd. För de biologiska värdena är det 
främst vattenmiljöer som är föroreningskänsliga. Detta gäller alla vattendragen, grunda 
havsområden och sjöar. De grunda havsområdena i Skälderviken har en rik biologisk produktion som 
drabbats av övergödning och med syrebrist på djupare partier. Hårdbottnarna som omger de yttre 
delarna av Kullaberg och Bjärehalvön har ett unikt marint liv med få motsvarigheter i Skåne. 
Detsamma gäller sanddynerna längs den inre delen av Skälderviken. Horstkusten är relativt 
opåverkad av större exploateringar. Däremot har en ganska omfattande fritidsbebyggelse skett på 
vissa partier och minskat tillgängligheten för det rörliga friluftslivet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att detta kustparti har ett mycket högt attraktionsvärde och 
utgör tillsammans med kusten mellan Simrishamn och Ravlunda den mest besökta kuststräckan i 
Skåne för turism och friluftsliv (exklusive badstränder). Rekreationsmöjligheterna är främst knutna till 
en relativt smal kustzon eftersom jordbruksmarker vidtar innanför. Tillgängligheten till denna zon är 
därför av stor vikt för det rörliga friluftslivet.  
 
Värdekärnor som pekas ut i rapporten ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” inom Båstads 
kommun är: 

• Hallandsås - Branta sluttningar på nordsidan av åsen som täcks av varierade lövskogar och 
som har ett stort antal fornlämningar i form av hackerör och gravfält. (Riksintresse 
för naturvård och friluftsliv, naturreservat för större delen, länets natur- och 
kulturmiljövårdsprogram) 

• Sinarpsdalen - Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat 
landskap med ålderdomlig prägel. Här finns många stengärden, naturbetesmarker, 
fornlämningar och ålderdomlig bebyggelse. (Riksintresse kulturmiljövård och friluftsliv, 
delvis skyddsområde för vattentäkt, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Grevie Salomonhög och St. Nötte - Högt belägna öppna områden med gravhögar i 
Bjärehalvöns inland. Värdefull landskapsbild. (Riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv, 
värdefullt odlingslandskap) 

• Grevie åsar - En rad rullstensåsar med fäladsmarker i öppet odlingslandskap. Geologiskt 
intressant formation med välbevarad betesflora på åsarna. (naturreservat, riksintresse för 
friluftsliv, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Segelstorp - En grupp välbevarade gårdar från 1800-talet som ligger glest utmed bygatan och 
har trädkantade uppfarter som markerar deras karaktär av storbondgårdar. I äldre 
tider var segelstorpsbönderna ofta verksamma som skeppare. (Kulturminnesvårdsprogram 
L-län 1984, riksintresse för friluftsliv) 

• Norrviken - På norrsluttningen mellan Båstad och Hovs hallar finns ett varierat landskap med 
lövskogspartier och betesmarker. I de centrala delarna ligger Norrvikens trädgårdar 



och nedanför dessa finns ett intressant al- och askkärr. (De övre delarna vid Elestorp 
är naturreservat, riksintresse för naturvård, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Hovs hallar - De dramatiska klippformationerna vid Hovs hallar höjer sig över hundra meter 
från stranden och högsta punkten är 153 meter över havet. Stora delar av området 
betas och består av enbuskrika fäladsmarker med rik flora och fauna. (Delar är naturreservat, 
värdefullt odlingslandskap, riksintresse för naturvård och friluftsliv, förslag 
till Habitatdirektivet) 

• Hov - Ovanför branterna vid Hovs hallar finns ett öppet odlingslandskap med inslag av 
fäladsmarker och kring Hov ett gravfält. (riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv) 

• Bjärekusten - Större delen av Bjärekusten kantas av fäladsmarker med enbuskar och en 
varierad flora. Här finns också flera gravhögar som vittnar om områdets betydelse som 
centralbygd under brons- och järnålder. Dagshög är Skånes största bronsåldersgravhög 
och är belägen på den öppna kustheden. Genom sin storlek och resning dominerar 
Dagshög de flacka betesmarkerna. Kustremsan mellan Torekov och Hovs hallar utgörs av en 
öppen kustfälad med innanförliggande svagt kuperat odlingslandskap med spridd 
gårdsbebyggelse. På klapperstensfältet närmast strandlinjen finns åtta gravrösen som 
benämns Gröthögarna. Inom området förekommer även en rad andra fornlämningar som 
stensättningar, gravhögar, skålgropar etc. (Större delen av kuststräckan är naturreservat, 
delar riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse för friluftsliv, värdefullt odlingslandskap, 
länets natur- och kulturmiljövårdsprogram, förslag till Habitatdirektivet) 

• Hallands väderö m.m. - Väderön ligger med omgivande skär och småöar som en egen liten 
skärgård utanför Torekov. Ön har ett unikt naturlandskap som präglats av lång beteshävd 
men med kontinuerlig förekomst av äldre träd. Här finns en rad sällsynta arter knutna 
till de gamla träden men även en rik flora och fauna knutna till de öppna fäladsmarkerna 
och strandängarna. Fågellivet är rikt med bl a många häckande gråtrutar, havstrut, 
ejder och tobisgrissla. (Ön är naturreservat, riksintresse för naturvård, länets 
natur- och kulturmiljövårdsprogram samt förslag till Habitat- och fågeldirektivet) 

Kommunens förhållningssätt  

Kommunen anser att det främst är värdekärnorna som beskrivs i Länsstyrelsen i Skåne läns underlag 
för riksintresset med dess omland som ska beaktas då riksintressets värden är som högst och mest 
koncentrerade inom dessa områden. Eftersom riksintresset inte hindrar utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet bedömer kommunen att intressekonflikter med 
översiktsplanens områden för ny/ändrad markanvändning är begränsade. I vissa andra fall ska 
föreslagen markanvändning ta hänsyn till att tillvarata riksintressets värden. Avvägningarna som 
gjorts är beskrivna i objektstexterna i kartlagret områdesanvändning. Om inte annat uttrycks i 
objektstexterna ska de områdesspecifika rekommendationerna för hela riksintresset inom 
kommunen väga tungt i varje ärende där exploateringsintresse ställs mot riksintressets värden. I 
varje ärende måste platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan på natur- 
och kulturvärden i området med stöd av de utpekade landskapsområdesklasserna La, Lb och Lc. 

Riksintresset överlappas helt eller delvis av riksintressena för rörligt friluftsliv, friluftsliv, kulturmiljö 
och naturvård samt Natura 2000. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 



Värdekärnor kustzon 

 

I propositionen (1985/86:3) till riksintresset kustzon står att det skall göras noggranna överväganden 
när det gäller valet av plats för exploateringsföretag. Särskilda krav måste kunna ställas på 
utformningen av de anläggningar som kan komma i fråga, så att de t.ex. kan anpassas till 
landskapsbilden och de värden som finns i kulturmiljön i övrigt. 
 
Riksintresset för högexploaterad kust inom Båstads kommun beskrivs i Länsstyrelsen i Skånes läns 
rapport ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” från 2001 och är en del av området 
nordvästkusten mellan Höganäs och Hallandsgränsen. En samlad bedömning av värdena görs utifrån 
fyra aspekter: landskapsbild, strukturer och samband, områden och objekt samt friluftsliv och turism. 
 
Samlad bedömning 
Kusten är varierad med många olika typer av stränder, från sandstrand till klippstrand, vilket skapar 
en rik naturmiljö. Kullaberg och Bjärehalvöns nordsluttning utgör markanta inslag i landskapsbilden. 
Området är till största delen uppodlat men inte lika intensivt som intilliggande slättlandskap och 
innehåller därför en större andel naturområden och bevarade äldre kulturmiljöer. Kuststräckan har 
också varit en mycket betydelsefull kulturbygd under lång tid vilket det stora antalet synliga 
fornlämningar vittnar om.  
 
Landskapsbilden ges stora kvaliteter genom de dramatiska mötena mellan de branta horstarna och 
de flacka jordbruksområdena och havet. Stora delar av jordbrukslandskapet är dessutom mycket 
mångformigt, speciellt på Bjärehalvön och öster om Kullaberg. Här finns en mängd historiska spår 
och småbiotoper som har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Bebyggelsestrukturen är framför allt präglad av skiftet och många äldre byggnader och 
bebyggelsemiljöer finns bevarade. Sambandet mellan byarna en bit innanför kusten på Bjärehalvön 
och strandbetesmarkerna har en viktig funktion för den historiska upplevelsen av landskapet. I de 
södra delarna finns godslandskap kring Krapperup och Vegeholm som är av stort värde och ger 



karaktär åt landskapet med sina byggnader, parker, alléer och stora brukningsenheter. Speciellt i den 
södra delen finns också flera äldre fiskelägen som bevarat sin karaktär med tätt bebyggelsemönster 
och byggnadsdetaljer. Sekelskiftets fritids- och badortsbebyggelse finns välbevarad främst i 
Ängelholms strandbad och i Mölle. Längs andra delar av kusten finns enstaka byggnader och grupper 
med byggnader från denna tid av kulturhistoriskt och arkitektonisk betydelse.  
 
Längs kusten finns ett stort antal områden och objekt med särskilt höga värden och större delen av 
kustzonen berörs av riksintresse för friluftsliv och stora delar av riksintresse för naturvård- och 
kulturmiljövård. Unika företeelser är bl.a. Hallands Väderö med sitt ålderdomliga landskap och rika 
biologiska liv, Hovs Hallar och Kullen med sina dramatiska horstkuster, inre delen av Skälderviken 
med sitt rika fågelliv och Bjärehalvöns rika fornminnesbestånd. För de biologiska värdena är det 
främst vattenmiljöer som är föroreningskänsliga. Detta gäller alla vattendragen, grunda 
havsområden och sjöar. De grunda havsområdena i Skälderviken har en rik biologisk produktion som 
drabbats av övergödning och med syrebrist på djupare partier. Hårdbottnarna som omger de yttre 
delarna av Kullaberg och Bjärehalvön har ett unikt marint liv med få motsvarigheter i Skåne. 
Detsamma gäller sanddynerna längs den inre delen av Skälderviken. Horstkusten är relativt 
opåverkad av större exploateringar. Däremot har en ganska omfattande fritidsbebyggelse skett på 
vissa partier och minskat tillgängligheten för det rörliga friluftslivet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att detta kustparti har ett mycket högt attraktionsvärde och 
utgör tillsammans med kusten mellan Simrishamn och Ravlunda den mest besökta kuststräckan i 
Skåne för turism och friluftsliv (exklusive badstränder). Rekreationsmöjligheterna är främst knutna till 
en relativt smal kustzon eftersom jordbruksmarker vidtar innanför. Tillgängligheten till denna zon är 
därför av stor vikt för det rörliga friluftslivet.  
 
Värdekärnor som pekas ut i rapporten ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” inom Båstads 
kommun är: 

• Hallandsås - Branta sluttningar på nordsidan av åsen som täcks av varierade lövskogar och 
som har ett stort antal fornlämningar i form av hackerör och gravfält. (Riksintresse 
för naturvård och friluftsliv, naturreservat för större delen, länets natur- och 
kulturmiljövårdsprogram) 

• Sinarpsdalen - Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat 
landskap med ålderdomlig prägel. Här finns många stengärden, naturbetesmarker, 
fornlämningar och ålderdomlig bebyggelse. (Riksintresse kulturmiljövård och friluftsliv, 
delvis skyddsområde för vattentäkt, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Grevie Salomonhög och St. Nötte - Högt belägna öppna områden med gravhögar i 
Bjärehalvöns inland. Värdefull landskapsbild. (Riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv, 
värdefullt odlingslandskap) 

• Grevie åsar - En rad rullstensåsar med fäladsmarker i öppet odlingslandskap. Geologiskt 
intressant formation med välbevarad betesflora på åsarna. (naturreservat, riksintresse för 
friluftsliv, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Segelstorp - En grupp välbevarade gårdar från 1800-talet som ligger glest utmed bygatan och 
har trädkantade uppfarter som markerar deras karaktär av storbondgårdar. I äldre 
tider var segelstorpsbönderna ofta verksamma som skeppare. (Kulturminnesvårdsprogram 
L-län 1984, riksintresse för friluftsliv) 

• Norrviken - På norrsluttningen mellan Båstad och Hovs hallar finns ett varierat landskap med 
lövskogspartier och betesmarker. I de centrala delarna ligger Norrvikens trädgårdar 



och nedanför dessa finns ett intressant al- och askkärr. (De övre delarna vid Elestorp 
är naturreservat, riksintresse för naturvård, länets natur- och kulturmiljövårdsprogram) 

• Hovs hallar - De dramatiska klippformationerna vid Hovs hallar höjer sig över hundra meter 
från stranden och högsta punkten är 153 meter över havet. Stora delar av området 
betas och består av enbuskrika fäladsmarker med rik flora och fauna. (Delar är naturreservat, 
värdefullt odlingslandskap, riksintresse för naturvård och friluftsliv, förslag 
till Habitatdirektivet) 

• Hov - Ovanför branterna vid Hovs hallar finns ett öppet odlingslandskap med inslag av 
fäladsmarker och kring Hov ett gravfält. (riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv) 

• Bjärekusten - Större delen av Bjärekusten kantas av fäladsmarker med enbuskar och en 
varierad flora. Här finns också flera gravhögar som vittnar om områdets betydelse som 
centralbygd under brons- och järnålder. Dagshög är Skånes största bronsåldersgravhög 
och är belägen på den öppna kustheden. Genom sin storlek och resning dominerar 
Dagshög de flacka betesmarkerna. Kustremsan mellan Torekov och Hovs hallar utgörs av en 
öppen kustfälad med innanförliggande svagt kuperat odlingslandskap med spridd 
gårdsbebyggelse. På klapperstensfältet närmast strandlinjen finns åtta gravrösen som 
benämns Gröthögarna. Inom området förekommer även en rad andra fornlämningar som 
stensättningar, gravhögar, skålgropar etc. (Större delen av kuststräckan är naturreservat, 
delar riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse för friluftsliv, värdefullt odlingslandskap, 
länets natur- och kulturmiljövårdsprogram, förslag till Habitatdirektivet) 

• Hallands Väderö m.m. - Väderön ligger med omgivande skär och småöar som en egen liten 
skärgård utanför Torekov. Ön har ett unikt naturlandskap som präglats av lång beteshävd 
men med kontinuerlig förekomst av äldre träd. Här finns en rad sällsynta arter knutna 
till de gamla träden men även en rik flora och fauna knutna till de öppna fäladsmarkerna 
och strandängarna. Fågellivet är rikt med bl a många häckande gråtrutar, havstrut, 
ejder och tobisgrissla. (Ön är naturreservat, riksintresse för naturvård, länets 
natur- och kulturmiljövårdsprogram samt förslag till Habitat- och fågeldirektivet) 

Kommunens förhållningssätt  

Kommunen anser att främst värdekärnorna som beskrivs i Länsstyrelsen i Skåne läns underlag för 
riksintresset med dess omland ska beaktas då riksintressets värden är som högst och mest 
koncentrerade inom dessa områden. De områdespecifika rekommendationerna för hela riksintresset 
inom kommunen ska väga tungt i varje ärende där exploateringsintresse ställs mot riksintressets 
värden. I varje ärende måste platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan 
på natur- och kulturvärden i området med stöd av de utpekade landskapsområdesklasserna La, Lb 
och Lc. 

Riksintresset överlappas helt eller delvis av riksintressena för rörligt friluftsliv, friluftsliv, kulturmiljö 
och naturvård samt Natura 2000. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen/Båstads kommun 

 



Kulturmiljövård (3 kap 6 § miljöbalken) 

 

Områden av riksintressen för kulturmiljövård pekas ut enligt miljöbalkens 3 kap. De områden som 
pekas ut i Båstads kommun är: Gröthögarna – Segeltorp, Dagshög, Salomonhög – Stora Nötte, 
Norrvikens trädgårdar och Båstad. Planeringen av den fysiska miljön i Båstads kommun kan också 
påverka, och påverkas av, riksintresset för Dömestorp som ligger direkt öster om kommungränsen till 
Laholms kommun. 

Kommunens förhållningssätt 

Gröthögarna – Segeltorp  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset 
negativt. Riksintresset beskriver främst Gröthögarna, Segeltorp och Hovs hallar. Områdets värden 
preciseras i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Områdets avgränsning följer enligt länsstyrelsen 
områdets värdestruktur och naturliga gränser i landskapet. Länsstyrelsen i Skåne län har som 
ambition att se över riksintresset för kulturmiljövård.  Området längst kusten och bäckarna 
klassificeras som landskapsområde La och området inåt land som Lb.  

Dagshög  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
Dagshög negativt. Området längst kusten och bäcken klassificeras som landskapsområde La och 
området inåt land som Lb. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM


Salomonhög – Stora Nötte  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
Salomonhög – Store Nötte negativt. Stora delar av området klassificeras som landskapsområde La. 

Båstad Norrvikens trädgårdar 

Kommunen anser inte att området som används som camping tillhör värdena inom riksintresset för 
kulturmiljövård. I Riksantikvarieämbetets beslut att peka ut Norrvikens trädgårdar med omgivning 
som riksintresse för kulturmiljövård beskrivs bland annat skälen till riksintressets avgränsning. Här 
framförs att det finns andra platser i närområdet med mycket höga kulturhistoriska värden, så som 
gården Småryds uttryck för fruktodlingstradition. Denna plats innefattas dock inte av riksintresset 
med motiveringen att det finns motsvarigheter på andra håll i regionen som på ett tydligare sätt 
illustrerar det kulturhistoriska utvecklingsförloppet som gör att Norrvikens trädgårdar med 
omgivning har utsetts till riksintresse. Utifrån denna motivering anser kommunen att inte heller 
campinganläggningen är unik för regionen utan kan återfinnas på andra håll. 

 Därav gör kommunen bedömningen att det är Norrvikens trädgårdsanläggning med utblickar, 
siktlinjer och omgivande rörelsestråk som bör utgöra riksintresseanspråket. Det är kommunens 
mening att campinganläggningen bör kunna undantas från att utgöra en del av riksintresset för 
kulturmiljövård. Kommunens förhållningssätt är att ändringar inom campingområdet kan tillåtas så 
länge dessa inte påverkar utblickarna och siktlinjerna från anläggningen Norrvikens trädgård. 

Eftersom utveckling både inom och utanför riksintressets geografiska avgränsning kan påverka 
riksintressets värde ska en prövning av påverkan på riksintressets värde göras. Eventuell fortsatt 
utveckling av Norrvikens trädgårdar, som är detaljplanelagd, ska ta hänsyn till kärnvärdena i 
riksintresset. 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
Norrvikens trädgårdar negativt. 

Båstad  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
Båstad negativt. Bevarandevärda områden, inom Båstad tätort, som inte är lämpliga för förtätning är 
utpekade i områdesanvändningen. Både vad gäller hamnområdet och vid eventuella 
förtätningsprojekt inom Båstad tätort ska fortsatt planläggning och utveckling säkerställa att 
riksintressets värden inte påverkas påtagligt. 

Dömestorp mm (beläget i Hallands län)  

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
Dömestorp negativt. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet 



Naturvård (3 kap 6 § miljöbalken) 

 

N1 Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö med omgivande hav  

Enligt Naturvårdsverkets beslut är förutsättningarna för bevarande fortsatt jordbruk med åkerbruk, 
naturvårdinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna 
naturbetesmarker.  
 
Områdets naturvärden kan påverkas negativt av: 

• minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift 
• skogsplantering av jordbruksmark 
• energiskogsodling 
• igenväxning 
• spridning av gifter eller gödselmedel 
• bebyggelse 
• nydikning 
• täkt 
• luftledningar och vägdragningar  

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot: 
• dränering 
• vattenreglering 
• dämning och torvtäkt 

 

 



Kommunens förhållningssätt 

Kommunens anser att inom området för riksintresse Naturvård N1 ska naturvärden prioriteras högst 
vilket innebär att ingen nybyggnation av bostäder tillåts, inga nya större vägar anläggs eller annan 
exploatering som skadar riksintressets värden. Byggnader som behövs för att kunna utveckla 
verksamheter inom jord- och lantbruk kan tillåtas om de inte har negativ påverkan på riksintresset. 
Undantaget är den gällande detaljplan som finns i västra delarna av Kattvik (dp 796 Kattvik). 

Källa kartlager: Naturvårdsverket 

 

 

 

  



N2 Nedre Stensån  

Enligt Naturvårdsverkets beslut är förutsättningarna för bevarande att Stensån bevaras som 
oreglerat vattendrag med god vattenkvalitet t ex genom kalkning och minskning av närsalter. 
 
Värdet kan påverkas negativt av: 

• bebyggelse 
• exploatering 
• utsläpp av avloppsvatten 
• vattenuttag för bevattning 
• försurning 
• skogsdikning 
• kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller profil 
• vandringshinder 
• tillförsel av organiska gifter 
• överfiske 
• inplantering av främmande lax- och öringstammar 
• skogsavverkning längs vattendraget 

 
Försurning påverkar förhållandena i Stensån negativt. Dikning och utläckage av näringsämnen från 
omgivande marker försämrar Stensåns vatten. 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunens anser att riksintresset bör följa Stensåns nya sträckning efter omgrävning kring Inre 
Kustvägen och inte inkludera de delar som efter omgrävningen inte följer Stensåns sträckning. I 
övrigt anser kommunen att området för riksintresse Naturvård N2 ska hanteras varsamt och vid 
exploatering av närliggande områden ska hänsyn tas till riksintressets kärnvärden. Om förändring av 
vattendragets sträckning eller profil planeras vid närliggande områdes exploatering ska ansökan om 
miljödom ske enligt miljöbalkens processer.  

  



N3 Hallandsås och Grevie åsar  

Enligt Naturvårdsverkets beslut är förutsättningarna för bevarande fortsatt jordbruk med åkerbruk, 
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement samt restaurering av igenvuxna 
naturbetesmarker. 
 
Områdets naturvärden kan påverkas negativt av: 

• minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift 
• skogsplantering av jordbruksmark 
• energiskogsodling 
• igenväxning 
• spridning av gifter eller gödselmedel 
• bebyggelse 
• nydikning 
• täkt 
• luftledningar och vägdragningar 

 
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner kan skada naturvärdena. Lövskogen i sluttningarna bevaras. Exploatering i sluttningarna 
förhindras liksom inom övriga delar av åsen som ingår i riksintresset. 
 
Kommunens förhållningssätt 

Kommunens anser att inom området för riksintresse Naturvård N3 ska naturvärden prioriteras högst 
vilket innebär att ingen nybyggnation av bostäder tillåts och inga nya större vägar anläggs eller annan 
exploatering som skadar riksintressets värden. Byggnader som är nödvändiga för att utveckla 
verksamheter inom jord- och lantbruk kan tillåtas om de inte har negativ påverkan på riksintresset.  

I de östra delarna av riksintresseområdet vid nuvarande rastplats och Rasta väganläggning anser 
kommunen inte naturvärdena vara lika höga och i avvägning av behovet av verksamhetsmark anses 
det senare vara viktigast. Marken som inkluderas som verksamhetsmark i översiktsplanen är i delar 
ianspråktagen och ett område av nyligen avverkad skog. Området som inkluderades i översiktsplanen 
från 2008 har ritats om för att undvika områden med höga naturvärden.  

Källa för kartlager: Naturvårdsverket 



Miljö, hälsa & säkerhet 
Områden där särskild hänsyn bör tas till att där råder eller kan råda förhållanden som negativt kan 
påverka miljön eller människors hälsa och säkerhet. 

 



Dåliga grundförhållanden 
Markradon utgör en olägenhet för människors hälsa. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
finns det alltid tillräckligt med radon i marken för att orsaka problem om byggnaden inte är tät mot 
marken och rekommendationen är att alltid bygga tätt mot marken.  

Kommunens förhållningssätt 

För att utesluta risk för människors hälsa ska, inom områden som vid detaljplaneläggning identifieras 
som riskområden för radon, byggnader uppföras radonsäkert eller radonskyddat beroende på 
klassificering så att gränsvärdena för radon inte överskrids. Där utredningar visar att radonsäkert är 
befogat ska byggnader uppföras med sådan konstruktion. Byggnader utanför detaljplanerat område 
ska alltid som lägsta nivå byggas radonsskyddat. Eftersom det finns områden inom kommunen som 
identifierats som högriskområden så bör vidare kartläggning av förekomsten av markradon i 
kommunen göras. 

 

 



Förorenad mark 
Inom kommunen finns områden med misstänkt eller bekräftad förorenad mark.  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen driver ett pågående tillsynsarbete och miljöavdelningen deltar i ett tidigt skede i 
eventuell planläggning av områdena. Områden med risk för förorenad mark redovisas inte i kartan. 

 



Miljöfarliga verksamheter 
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov 
till utsläpp till mark eller vatten eller medför andra störningar för människors hälsa eller miljö. Vad 
som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap 1 § Miljöbalken. 

Kommunens förhållningssätt 

Vid varje plan- eller bygglovsärende i närhet av, eller rörande, en miljöfarlig verksamhet med 
skyddsavstånd eller djurhållande gård ska en dialog hållas med kommunens miljöavdelning för att 
avgöra lämpligheten i ny eller ändrad markanvändning i verksamheternas närhet. Generellt gäller att 
vid risk för olyckor ska skyddsavstånden upprätthållas. 

 

 



Erosion vid havsnivåhöjning på ca 1 m 

 

Vid en stigande havsmedelvattennivå måste stranden anpassa sig till ett nytt förhållande genom att 
strandlinjen förflyttas uppåt i takt med medelvattenytan men samtidigt bakåt, inåt land vilket i 
utpekade områden kommer att leda till ökad erosion. 

Kommunens förhållningssätt 

Erosionsproblem måste tas hänsyn till vid kommande planläggning. 

Källa för kartlager: Skånestrand/SGU 

 



Skyddsområde allmän väg 

 

Länsstyrelsen föreskriver förbud mot uppförande av byggnader med mera vid allmän väg.  

Kommunens förhållningssätt 

Avståndet till allmän väg ska upprätthållas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid planläggning av 
tätbebyggda områden ska avstånden ses över då utformning och gestaltning kan skapa miljöer med 
bättre trafiksäkerhet. Kommunen anser att byggnadsfritt avstånd ska upprätthållas längs 
rekommenderade vägar för transport av farligt gods med undantag för områden som 
detaljplaneläggs där bedömning av risk och skyddsavstånd sker i detaljplaneprocessen. 

Tillstånd till ändrat avstånd söks hos Länsstyrelsen. 

Källa för kartlager: Trafikverket 

 

 



Skyddsområde allmän väg 

 

Länsstyrelsen föreskriver förbud mot uppförande av byggnader med mera vid allmän väg.  

Kommunens förhållningssätt 

Avståndet till allmän väg ska upprätthållas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid planläggning av 
tätbebyggda områden ska avstånden ses över då utformning och gestaltning kan skapa miljöer med 
bättre trafiksäkerhet. Kommunen anser att byggnadsfritt avstånd ska upprätthållas längs 
rekommenderade vägar för transport av farligt gods med undantag för områden som 
detaljplaneläggs där bedömning av risk och skyddsavstånd sker i detaljplaneprocessen. 

Tillstånd till ändrat avstånd söks hos Länsstyrelsen. 

Källa för kartlager: Trafikverket 

 

 



Inskränkning för transport av farligt gods 

 

Farligt gods får inte föras på vägsträckningen för att undvika olycksrisk. 

Källa till kartlager: Transportstyrelsen 



Rekommenderad väg farligt gods 

 

Risk för olyckor som explosioner, gasutsläpp och andra olyckor finns vid miljöfarliga verksamheter 
och vägar rekommenderade för transport av farligt gods. 

Kommunens förhållningssätt 

Generellt ska skyddsavstånd till miljöfarliga verksamheter upprätthållas för att reducera risken för 
olyckor. Kommunen anser att byggnadsfritt avstånd ska upprätthållas längs rekommenderade vägar 
för transport av farligt gods med undantag för områden som detaljplaneläggs där bedömning av risk 
och skyddsavstånd sker i detaljplaneprocessen. 

Miljöfarliga verksamheter redovisas inte i kartan. 

Källa till kartlagret: Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 



MKN - ekologisk status vattendrag 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den ekologiska statusen hos vissa vattendrag bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Kommunens förhållningssätt 

Vid de vattendrag som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder eller hänsyn tas 
så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Stensån: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2021. Stensån uppnår måttlig ekologisk status 
enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln).  

Örebäcken: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2021. Örebäcken uppnår måttlig ekologisk 
status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 

Kägleån: Ska ha uppnått god ekologisk status till år 2027. Kägleån uppnår måttlig ekologisk status 
enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln).   

Skillnadsbäcken: Skillnadsbäcken ska ha uppnått god ekologisk status till 2027. Skillnadsbäcken 
uppnår måttlig ekologisk status enligt den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje 
förvaltningscykeln).   

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Detaljplaneringen av ett område ska 
motverka att förorenat dagvatten når vattendragen.  



Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 



MKN – kemisk status vattendrag 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den ekologiska statusen hos vissa vattendrag bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Kommunens förhållningssätt 

Vid de vattendrag som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder eller hänsyn tas 
så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Stensån: Ska ha god kemisk ytvattenstatus. Vid den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje 
förvaltningscykeln) uppnåddes ej god kemisk status. 

Örebäcken: Ska ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk status uppnås ej enligt den senaste 
statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln).  

Kägleån: Ska ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk ytvattenstatus uppnås ej vid den senaste 
statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln).  

Skillnadsbäcken: Ska ha god kemisk ytvattenstatus. God kemisk status uppnås ej enligt den senaste 
statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln).  

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Detaljplaneringen av ett område ska 
motverka att förorenat dagvatten når vattendragen.  



Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

 



MKN - ekologisk status kustvatten 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den ekologiska statusen hos kustvattnet bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Kustvattnet ska ha uppnått god ekologisk status år 2027. Kustvattnet i Skälderviken uppnår god 
ekologisk status medan vattnet väster och norr om Båstads kommun uppnår måttlig ekologisk status 
(enligt senaste statusklassningen 2017-2021, tredje förvaltningscykeln). 

Kommunens förhållningssätt 

Vid de kustvatten som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder eller hänsyn tas 
så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunen ska prioritera utbyggnad av 
kommunalt VA enligt landsbygdsstrategin för VA.  

Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

 



MKN - kemisk status kustvatten 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den ekologiska statusen hos kustvattnet bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Kustvattnet ska redan ha uppnått god kemisk status, men uppnår dock inte detta (enligt senaste 
statusklassningen 2017-2021, tredje förvaltningscykeln).  

Kommunens förhållningssätt 

Vid de kustvatten som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder eller hänsyn tas 
så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunen ska prioritera utbyggnad av 
kommunalt VA enligt landsbygdsstrategin för VA.  

Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 



MKN - kemisk status grundvatten 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den kvantitativa statusen hos grundvattnet bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Grundvattnet inom Båstads kommun ska ha god kemisk status år 2027, med undantag för några 
mindre områden i kommunens norra och södra delar som redan ska ha uppnått god status. Vid den 
senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln) uppnåddes god kemisk status i 
kommunens västra och norra del, medan det rådde otillfredsställande kemisk status i den södra och 
östra delen av kommunen.  

Kommunens förhållningssätt 

För områden med grundvatten som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder 
eller hänsyn tas så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunen ska prioritera tillsyn av 
jordbruksverksamheter och miljöfarliga verksamheter samt prioritera utbyggnad av kommunalt VA 
enligt landsbygdsstrategin för VA. 

Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

 



MKN - kvantitativ status grundvatten 

 

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, sker i Sverige genom miljökvalitetsnormer 
(MKN). Den kemiska och den kvantitativa statusen hos grundvattnet bedöms. Syftet med 
miljökvalitetsnormer för vatten är att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Grundvattnet ska ha uppnått god kvantitativ status till år 2021 med undantag för några mindre 
områden i kommunens norra del samt runt Grevie/Förslöv som redan ska ha uppnått god status. Vid 
den senaste statusklassningen (2017-2021, tredje förvaltningscykeln) uppnåddes god kvantitativ 
status i kommunens södra och östra del. I kommunens västra del var statusen otillfredsställande.  

Kommunens förhållningssätt 

För områden med grundvatten som har dålig eller otillfredsställande miljöstatus behövs åtgärder 
eller hänsyn tas så att miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan uppfyllas.  

Kommunen arbetar aktivt med åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt bland annat 
genom tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vattenförsörjningen i kommunens västra 
och södra delar blir mer robust när de ansluts till Sydvatten. Vid planläggning av de områden som i 
översiktsplanen pekas ut för ny/ändrad markanvändning ska hänsyn tas till eventuell påverkan på 
vattentäkterna. 

Källa kartlager: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

 



Skyddsområde reningsverk 

 

Reningsverket i Torekov klassas som miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen i Skåne län ger 
miljötillstånd för verksamheten och utfärdar tillstånd. Miljötillståndet påverkar i vilken omfattning 
skyddsavståndet till reningsverket behövs för att inte förhindra eventuell framtida expansion av 
reningsverket. 

Kommunens förhållningssätt 

För att inte äventyra möjligheten för reningsverket att expandera ska skyddsavståndet upprätthållas. 
I avvaktan på nytt miljötillstånd är skyddsavståndet till reningsverket cirka 330 meter.  

Källa för kartlager: Båstads kommun 



Buller från väg 40 dB 

 

I översiktsplanen finns områden med hög risk för buller utpekade inom influensområdet för 
riksintresset för Ängelholms flygplats och Önnarps övningsfält med skjutbanor. Områden med 
påverkan av buller från väg (30 db och 40 db) kan påverka framtida planläggning och redovisas i 
översiktsplanen med 2003 års nivåer. Buller från både järnväg och verksamheter kan också påverka 
framtida planläggning men redovisas inte i översiktsplanen. 

Kommunens förhållningssätt 

I varje detaljplaneärende görs en avvägning om en bullerutredning krävs. I de fall en bullerutredning 
krävs används Trafikverkets rekommendation om basprognos för trafikalstring som grund. I 
bygglovsärenden utanför detaljplaneratområde görs en avvägning i varje fall om en bullerutredning 
krävs.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen Skåne 

 



Buller från väg 30 dB 

 

I översiktsplanen finns områden med hög risk för buller utpekade inom influensområdet för 
riksintresset för Ängelholms flygplats och Önnarps övningsfält med skjutbanor. Områden med 
påverkan av buller från väg (30 db och 40 db) kan påverka framtida planläggning och redovisas i 
översiktsplanen med 2003 års nivåer. Buller från både järnväg och verksamheter kan också påverka 
framtida planläggning men redovisas inte i översiktsplanen. 

Kommunens förhållningssätt 

I varje detaljplaneärende görs en avvägning om en bullerutredning krävs. I de fall en bullerutredning 
krävs används Trafikverkets rekommendation om basprognos för trafikalstring som grund. I 
bygglovsärenden utanför detaljplaneratområde görs en avvägning i varje fall om en bullerutredning 
krävs. 

Källa för kartlager: Länsstyrelsen Skåne 



Skyddsområde vattentäkter 

 

Inom vattentäkterna ska grundvattnet skyddas från föroreningar.  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen tar vid behov fram nya/uppdaterar föreskrifter för vattenskyddsområde som sedan 
fastställs av länsstyrelsen. Vid anslutning till Sydvatten kommer ett antal vattentäkter sluta användas. 
Kommunen anser att de nu gällande vattenskyddsområdenas föreskrifter ska fortsätta gälla tills 
vidare utredning av behov av reservvattentäkter och framtida möjligheter till att ta ut vatten från 
vattentäkter inom kommunen utförts. 

Källa för kartlager: NSVA 

 



Föreslaget skyddsområde vattentäkt 

 

Inom vattentäkterna ska grundvattnet skyddas från föroreningar.  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen tar vid behov fram nya/uppdaterar föreskrifter för vattenskyddsområde som sedan 
fastställs av länsstyrelsen. Vid anslutning till Sydvatten kommer ett antal vattentäkter sluta användas. 
Kommunen anser att de nu gällande vattenskyddsområdenas föreskrifter ska fortsätta gälla tills 
vidare utredning av behov av reservvattentäkter och framtida möjligheter till att ta ut vatten från 
vattentäkter inom kommunen utförts. 

Föreslagna vattenskyddsområden avser vattenskyddsområde Eskilstorp och vattenskyddsområde  
Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen.  

Källa för kartlager: NSVA 

 

 

 



Skyddsområde vindkraftverk 

 

Skyddsområde kring befintliga vindkraftverk är 250 meter till bostad.  

Kommunens förhållningssätt 

Skyddsavstånd till nya vindkraftverk bedöms under tillstånds- och lovgivningsprocessen enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 

Källa för kartlager: Båstads kommun 



Bullerfria områden 

 

I Länsstyrelsens rapport ”Bullerfria områden i Skåne” från 2003 pekas ett antal områden inom 
Båstads kommun ut som bullerfria områden (bullernivå under 30 dB).  

Sedan rapporten skrevs har förutsättningar för bullerfria områden förändrats. En positiv förändring 
är att Västkustbanan nu till största del går igenom Hallandsåstunneln i sin sträckning genom 
kommunen. Dock har tågens hastighet ökat vilket påverkar bullernivåerna negativt på sträckor som 
inte skyddas av tunneln. Biltrafiken antas ha ökat inom kommunen vilket kan påverka de bullerfria 
områdena negativt. 

Kommunens förhållningssätt  

I avvaktan på nytt underlag för bullerfria eller tysta områden ska utpekade bullerfria områden värnas 
genom att inte tillåta nyetablering av större verksamheter som genererar buller inom områdena. 
Verksamheter som kräver tillstånd prövas av kommunen så att de inte har en negativ inverkan på 
området utifrån dess värden och karaktär.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen Skåne 

 

 



Lågpunkter, upplösning 10 m 

 

I landskapet finns lågpunkter som kan användas som översvämningsytor vid stora mängder 
nederbörd.  

Kommunens förhållningssätt 

Lågpunkter i tätorterna ska vid planläggning fortsatt nyttjas eller särskilt beaktas som 
översvämningsytor för att inte försvåra hanteringen av stora mängder nederbörd.  

Källa för kartlager: Länsstyrelsen 

 



Översvämningsrisk vid 100-årshögvatten år 2015 

 

Vidare utredning av översvämningsrisk i kommunen krävs för att få en komplett bild som inkluderar 
översvämning från havet och vattendrag. Kartmaterialet visar översvämning fån havet vid 100-års 
högvatten år 2015 respektive 2100. 

Kommunens förhållningssätt 

Översvämningsproblematik måste tas hänsyn till vid planläggning. 

Källa för kartlager: Båstads kommun/SWECO 



Översvämningsrisk vid 100-års högvatten år 2100 

 

 

Vidare utredning av översvämningsrisk i kommunen krävs för att få en komplett bild som inkluderar 
översvämning från havet och vattendrag. Kartmaterialet visar översvämning från havet vid 100-års 
högvatten år 2015 respektive 2100. 

Kommunens förhållningssätt 

Översvämningsproblematik måste tas hänsyn till vid planläggning. 

Källa för kartlager: Båstads kommun/SWECO 



Skyddszon gasledning 

 

Genom de ostligaste delarna av kommunen går en gasledning som har en skyddsbuffert på 400 
meter kring gasledningen. Ledningen ingår i det svenska stamnätet och används för att transportera 
naturgas. 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar skyddszonen för 
gasledningen. 

Källa till kartlagret: Swedegas 

 
 
 



Flygplatsens influensområde 

 

Trafikverket preciserade 2011 riksintresset kring Ängelholms flyglats i Ängelholms kommun. 
Områden inom Båstads kommun faller inom influensområdet för riksintresset för Ängelholms 
flygplats. I Trafikverkets precisering av riksintresset 2011 beskrivs influensområdet:  

”Till riksintresseområdet finns influensområden för hinder, buller och elektromagnetisk störning. 
Flygplatsens influensområden utgörs av markområden utanför riksintresseområdet inom vilka 
tillkomsten av höga anläggningar och störningskänslig bebyggelse kan leda till restriktioner på 
flygverksamheten. Det i sin tur kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. 
För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt kommer att försvåras ska utöver 
riksintresseområdet även dess influensområden skyddas.”  

Det är Länsstyrelsens uppgift att bevaka områden av riksintresse och se till att dessa tillgodoses i den 
kommunala samhällsplaneringen.  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar influensområdet 
för riksintresset Ängelholms flygplats negativt. 

Motivet till utpekandet av riksintresset  

Grunden för att peka ut Ängelholm flygplats som riksintresse för luftfarten är att Ängelholm flygplats 
har en strategisk position och behövs för att långsiktigt säkerställa rullbanekapaciteten i 
Öresundsregionen. På sikt ska flygplatsen kunna avlasta Malmö-Sturup och Köpenhamn-Kastrup vid 
kapacitetsbrist på dessa flygplatser. Ängelholm flygplats ligger i Öresundsregionen, som består av 



östra Själland och västra Skåne. Totalt sett har flygplatserna i Öresundsregionen ungefär lika många 
passagerare som i Stockholmsregionen. Kapacitetsmässigt finns följande rullbanor tillgängliga i 
regionen:  

• Malmö-Sturup flygplats har två rullbanor som långsiktigt beräknas ingå i preciseringsunderlaget för 
riksintresset. 

 • Ängelholm flygplats har en rullbana. 

 • Kristianstad flygplats har en rullbana.  

• Köpenhamn-Kastrup flygplats har långsiktigt två rullbanor.  

• Roskilde har två korsande korta banor. 

 Trafikverket bedömer att kontinentaltrafiken från flygplatser i Öresundsområdet kommer att bestå 
under överskådlig tid på grund av att järnvägen inte kan erbjuda konkurrenskraftiga restider. Vidare 
kommer en utbyggd Europabana för höghastighetståg och en tunnel mellan Helsingborg och 
Helsingör att innebära att det skapas en integrerad flygmarknad i regionen. Kastrup är Nordens 
största flygplats med ett årligt passagerarantal på knappt 20 miljoner. Tillsammans med Malmö-
Sturup flygplats och Ängelholm flygplats har Öresundsregionen för närvarande drygt 20 miljoner 
passagerare. I ett längre perspektiv förväntas, enligt det danska transport- och energiministeriet, 
trafiken på Kastrup uppgå till 40 miljoner passagerare på årsbasis. 28 Tvåbanesystemet på Kastrup 
beräknas klara 240 000 rörelser. Med ett antagande om 90 passagerare per rörelse indikerar detta 
ett kapacitetstak på Kastrup med 22 miljoner passagerare per år. Det finns således ett behov av att 
flytta över en passagerarvolym på 18 miljoner till närliggande flygplatser i ett 30-årigt perspektiv. 
Trafikverket bedömer att Ängelholm flygplats bör reservera kapacitet för en överflyttning av 10 
procent av kapacitetsbristen på Kastrup eller motsvarande 1,8 miljon passagerare. Detta förutsätter 
en infrastruktur med höghastighetsbana och tunnel under Öresund för direktanslutning till 
Köpenhamn/Kastrup. I ett längre tidsperspektiv bedöms antalet inrikesresenärer från Ängelholm 
flygplats minska till följd av ökad konkurrens från höghastighetståg, medan antalet utrikesresenärer 
bedöms öka. Vidare bedöms utrikestrafiken ske med större flygplan än vad som används i dagens 
inrikestrafik. Luftfartsverkets prognos i huvudalternativet innebär 667 000 passagerare 2025. 
Trafikverket bedömer att detta prognosvärde även bör kunna gälla på längre sikt vilket innebär att på 
lång sikt bör rullbanekapaciteten på Ängelholm flygplats dimensioneras för 2,5 miljoner passagerare 
eller motsvarande 35 000 rörelser per år. För att möta en framtida ökad efterfrågan på resor på den 
europeiska flygmarknaden planerar Luftfartsverket att bygga ut befintlig bana med ca 400 m. Med 
marginaler för väderförhållanden och framtida flygplan med idag okända prestanda bör en banlängd 
om ca 2 350 m skapa förutsättningar för en utveckling av linjetrafiken på Europa. Trafikverket 
bedömer att med den redovisade banförlängningen står Ängelholm flygplats väl rustad för att möte 
en långsiktig efterfrågan på rullbanekapacitet. Med detta motiverar Trafikverket att Ängelholm 
flygplats ska vara av riksintresse för luftfarten. 

Källa för kartlager: Trafikverket 

 

 



Civil luftfart 

För civil luftfart gäller att alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 
konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till 
LFV (Luftfartsverket). Alla objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan som 
förekommer i kommunala planer skall remitteras till LFV. Vidare skall alltid samråd ske med berörda 
flygplatser inom 60 kilometers radie från det objekt som är högre än 20 meter över mark eller 
vattenytan som skall uppföras.  

 

 



Riksintresse kommunikation 

 

I miljöbalken 3 kap. 8 § står att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för bl.a. 
kommunikationer så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

I Båstads kommun är följande objekt utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 
Trafikverket:  

• Båstad station (station för resandeutbyte) 
• Båstad gamla station (före detta station för resandeutbyte) 
• Västkustbanan (befintlig järnväg) 
• Sträckningen för väg E6 genom kommunen (väg befintlig) 

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen anser att riksintresset ska revideras efter att den nya stäckningen för Västkustbanan 
genom Hallandsåstunneln och Båstad och Förslövs stationer togs i bruk år 2015. Båstads gamla 
station är inte längre aktuell som riksintresse för kommunikation. De inaktuella delarna av 
riksintresset visas inte i översiktsplanen, som i väntan på kommande beslut av Trafikverket och 
Länsstyrelsen i Skåne län visar de objekt som ska ingå i riksintresset för kommunikation järnväg och 
järnvägsstation. Trafikverket har uttryckt sitt stöd för ändringarna i översiktsplanen. 

Följande objekt pekas ut i översiktsplanen:  

• Båstads station 
• Förslövs station 
• Västkustbanan 
• Sträckningen för väg E6 genom kommunen 



Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
kommunikationer negativt. Den ökade mängden tågtrafikanter och fordonstrafik som förväntas 
genereras från områdena utpekade i översiktsplanen anses inte skada riksintresset. 

Källa för kartlager: Trafikverket 

 



Riksintresse totalförsvar - väderradar 

I miljöbalken 3 kap. 9 § står att mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så 
långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. 
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningar. 

Miljöbalken 3 kap. 10 § förklarar att om flera riksintressen finns på samma område ska riksintresset 
för totalförsvaret ges företräde. 

Inom Båstads kommun finns en väderradar som ingår i riksintresset för totalförsvaret (Riksintressen 
för totalförsvarets militära del i Skåne län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 12) enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken. Kring väderradaren finns ett stoppområde för vindkraftverk med 5 km radie och ett 
påverkansområde med 50 km radie.  

Kommunens förhållningssätt 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar riksintresset för 
totalförsvaret negativt. 

Värdebeskrivning för riksintresset militär vädertjänst 

Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI har sedan lång tid tillbaka en gemensamt finansierad 
meteorologisk infrastruktur i Sverige. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda 
myndigheternas funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskapsnivåer. 
Myndigheterna har redan idag ett från departementen uttalad vilja att ta ett långsiktigt gemensamt 



ansvar för den gemensamhetsägda meteorologiska infrastrukturen i Sverige, i alla beredskapsnivåer. 
Därför utgör väderradarer samt tillhörande anläggningar riksintresse för totalförsvarets militära del.  

Det finns idag skyddsvärd meterologisk infrastruktur på flera platser och inom viktiga funktioner som 
ägs av SMHI men kravställs av Försvarsmakten. Väderradar är den tydligaste av dessa riksintressen 
och beskrivs utförligare nedan. Det finns också sensorer och mottagare av väderdata på SMHI:s 
anläggning i Norrköping som är vitala för en militär och civil vädertjänst och som är av riksintresse.  

I Sverige finns 13 väderradarsystem, där SMHI övertar ägandet för Försvarsmaktens sju anläggningar 
under perioden 2018-2020. Dessa väderradarsystem ingår i ett svenskt gemensamt väderradarnät, 
SWERAD. Oavsett ägande av själva anläggningen så har både Försvarsmakten och SMHI stort behov 
av data från samtliga väderradaranläggningarna för sin verksamhet. Nätverket SWERAD ger SMHI och 
Försvarsmakten tillgång till väderradarinformation som är vital för att utföra sitt samhällsansvar 
avseende vädertjänst. Denna information är av stor vikt för de prognoser som SMHI framställer för 
samhället och för Försvarsmaktens prognosverksamhet bl. a. inför militära flygningar. Inom SWERAD 
förmedlas mätdata från väderradaranläggningar för bland annat central sammanställning av 
väderradarprodukter i kompositform, d.v.s. flera stationers information samlade i en gemensam bild 
samt för framtagning av numeriska prognoser och analyser. Denna information distribueras även 
internationellt.  

Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära 
väderradaranläggningarna. Störningarna på väderinformationen blir då för stora för att säkra 
prognoser ska kunna tas fram . Därför finns en internationell överenskommelse att inga vindkraftverk 
ska uppföras inom 5 km radie och i Sverige används en bortre max-gräns på ca 50 km där särskilda 
analyser måste genomföras. I Sverige används denna överenskommelse sedan flera år och den 
förstärktes genom flera studier som genomfördes 2010-2014. Det är dock ovanligt med avslag på 
avståndet 50 km. 

Den väderradar som berör Skåne vilken utgör riksintresse för totalförsvarets militära del som berör 
Skåne län är Väderradar Bjäre.  

Källa för kartlager: Försvarsmakten 



Område av betydelse för totalförsvarets militära del -  
Önnarps övningsfält med skjutbanor 

 

I miljöbalken 3 kap. 9 § står att mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så 
långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. 
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningar. 

Miljöbalken 3 kap. 10 § förklarar att om flera riksintressen finns på samma område ska riksintresset 
för totalförsvaret ges företräde. 

I Försvarsmaktens redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära 
del (Riksintressen för totalförsvarets militära del i Skåne län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 12) i 
Skåne län enligt 3 kap 9 § miljöbalken, beskrivs Önnarps övningsfält med skjutbanor som ett område 
av betydelse för totalförsvaret. Störningskänslig bebyggelse får inte tillåtas i närheten av skjutfältet 
så att det uppstår risk för begränsningar av verksamheten enligt värdebeskrivningen. 

Kommunens ställningstagande 

Kommunen föreslår ingen markanvändning genom översiktsplanen som påverkar Önnarps 
övningsfält med skjutbanor som ett område av betydelse för totalförsvaret negativt. 

 

 



Värdebeskrivning 

Önnarps övningsfält är beläget längs Hallandsåsens sydsluttning i Båstads kommun. Fältet 
förvärvades år 1956 och omfattar ca 123 ha. Fältet nyttjas av olika förband för skjutning med skarp 
ammunition vid skjutbanor och för sprängningar från en sprängplats. Övningar med lös ammunition 
förekommer också.  

Intresseområdet utgörs av övningsfältet. Den verksamhet som konstituerar intresset innebär 
påverkan på omgivningen genom skottbuller som kan uppfattas som störande. I vissa fall kan 
verksamheten även innebära annan påverkan. Dåvarande Generalläkaren fattade beslut om 
nyttjande av skjutbanorna på övningsfältet 2014-08-05.  

Övnings- och skjutfält utgör omistliga produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med 
förekommande utrustning och vapensystem och är därför områden av riksintresse, eller som i 
Önnarps fall ett område av betydelse. Det är väsentligt att fältets funktioner kan skyddas och 
bibehållas. 

Bedömning av påtaglig skada, konflikter med andra riksintressen och möjliga synergier 

Påtaglig skada på riksintresset bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta 
begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på skjutfältet. Exempel på åtgärder som kan 
medföra påtaglig skada är: 

Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, störningskänslig bebyggelse inom det 
område som utgör påverkansområde för buller eller annan risk. 

Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att transportera 
fordon, materiel eller personal till fältet och dess närområden.  

Införandet av begränsningar så som områdesskydd som på något sätt förändrar möjligheterna till 
nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begräsningar i tillståndspliktig verksamhet, 
uppförandet av anläggningar m.m.  

Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom påverkansområdet för buller eller 
annan risk.  

Uppförandet av höga objekt inom område som utgör område med särskilt behov av hinderfrihet.  

För att förenkla bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada på riksintresset har 
påverkansområden identifierats.  

Vid en framtida omprövning av miljötillståndet för fältet är det av mycket stor betydelse att ny 
störningskänslig bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet av fältet att den prövande myndigheten 
bedömer att verksamheten behöver begränsas i någon form. Även enstaka åtgärder kan medföra 
sådana begränsningar vid en prövning, särskilt då de får en prejudicerande verkan för kommande 
lovprövningar. Försvarsmakten anser därför att störningskänslig bebyggelse generellt inte skall 
tillåtas inom det angivna påverkansområdet för buller eller annan risk. En prövning bör dock göras i 
varje enskilt fall, då det kan finnas områden där buller eller annan risk inte föreligger på sådant sätt 
att nytillkommen bebyggelse medför påtaglig skada.  



Möjliga synergier mellan Försvarsmaktens riksintressen och andra verksamheter/riksintressen 

Försvarsmakten kan konstatera att det kan finnas fördelar ur ett planeringsperspektiv att 
samlokalisera militära verksamheter med civila verksamheter. Exempel på verksamheter som 
Försvarsmakten anser kan vara lämpliga i detta avseende är bullrande industrier, flygplatser eller 
annan infrastruktur som vägar eller järnvägar. En prövning behöver dock göras i varje enskilt fall, för 
att säkerställa att begränsningar på den militära verksamheten inte uppstår.  

Källa för kartlager: Försvarsmakten 

Ärenden att remittera till Försvarsmakten 

Det finns en rad olika ärenden som ska remitteras till Försvarsmakten oavsett geografisk placering, 
det vill säga ärenden över hela landet. Kommuner berörs av flera: 

• Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse 
och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse 
avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets översiktskarta 1:250 000).  

• Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiktsplaner samt alla 
tillägg till dessa.  

• Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden för buller eller annan risk samt inom 
påverkansområde övrigt.  

• Samtliga ärenden som rör områdesskydd, inom påverkansområden för buller eller annan risk 
samt inom påverkansområde övrigt.  

• Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen) inom 
sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i anslutning till 
havet, behöver inte remitteras.  



Oförändrad stadsbygd utanför detaljplan 

 

Områden i översiktsplanen kan vara inkluderade i befintlig stadsbygd med anledning av att pågående 
markanvändning inte krävt detaljplan och hanterats genom bygglovsprocessen eller inte krävt 
bygglov. Vid förändrad markanvändning kommer ställning tas till om det kräver detaljplan eller kan 
hanteras genom prövning av bygglov. 
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Analyskarta delområde 1, västra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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blockerar vy från lägre höjd 
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 1

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur 
Kustområdet Torekov — Båstad

Naturreservat
Bjärekustens naturreservat (2000967)

Natura 2000-områden 
Bjärekusten SCI (SE0420232)

Riksintresse kulturmiljö
Gröthögarna — Segeltorp [L:K 34]
Norrvikens trädgårdar [M 36]

Skåne kulturmiljöprogram
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Tofta högar
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Gröthögarna
Segeltorp — Hovs hallar
Hov — Bjäragården
Dejarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
9 Dejarp
10 Gröthögarna — Hovs hallar
11 Hov
12 Segeltorp
13 Tofta högar
14 Troentorp

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
18 Kusten mellan Hovs hallar och Torekov  
(objekt a-e, varav a och b är klass 1), 21 Norrvi-
ken-Elestorp

Båstads kommuns naturvårdsprogram
2 Strandskogen i Torekov, 3 Flytermossen,  
4 Kusten mellan Torekov och Hallavara (objekt 
a-e, klass 1), 6 Hallavaradal, 7 Dejarp, 8 Eng-
landsdal, 9 Norrviken, 10 Småryd, 101 Segeltorp,  
102 Äskekull, 103 Hallavara, 104 Dragabjär,  
105 Haga, 106 Hov, 107 Elestorp.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap Väster
• Förutom åsens västsluttning är topografin ge-
nerellt sett relativt flack med svag sluttning mot 
stranden i nordväst. Litorinavallen är dock tyd-
lig längs nästan hela kuststräckan.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer. Något mindre rumsligheter i norra 
delen av området samt i anslutning till åsens 
sluttningar. 

1. Gröthögarna – Segeltorp – Dejarp – Norrviken
•  Storslagna vyer uppifrån åsen, närmare kus-
ten bryts siktlinjerna ofta av växtlighet och be-
byggelse i anslutning till litorinavallen. 

• Åsen syns även ofta från kusten.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också några 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäris-
tiska för området närmast strandlinjen. Längst 
i norr finns Hovs hallar med mycket dramatiska 
klippformationer.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Även i anslut-
ning till åsens sluttningar är det mer skog

Landskap Öster
•  Uppe på åsen är landskapet ofta småkuperat 
för att sedan slutta brant mer mot stränderna i 
norr och öster.

•  Ofta något mindre landskapsrum där utblick-
arna är begränsade. Storslagna vyer kan dock fås 
på några ställen, bland annat ovanför Kattvik. 

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
inslag av äppelodlingar. Uppe på åsen finns be-
tesmarker och odlingsfält blandas som tillsam-

I väster utgörs området av en flack sluttning 
med vyer mot havet. Den östra delen ut-
görs av platåer uppe på åsen. Gårdslägena 
är mestadels spridda, med inslag av byar. 
Bebyggelsen såväl som jordbruksmarken 
har genom bevarade traditionella karak-
tärsdrag, placering i landskapet, inslaget 
av betade marker åtskilda med stengär-
desgårdar en ålderdomlig karaktär. Längst 
i norr finns åsens branta nordsluttning som 
fortsätter fram till havet. Området kring 
Hovs hallar är sluttningarnas mest drama-
tiska del. 

mans med mindre skogspartier och skapar ett 
förhållandevis småskaligt landskap. Nedanför 
åsens sluttning finns steniga stränder

•  Bebyggelsen utgörs uppe på åsen av spridda 
gårdsmiljöer. Längs kusten finns en ganska ut-
bredd småhusbebyggelse.

• Vegetationen uppe på åsen utgörs främst av 
skogspartier och träd i anslutning till vattendra-
gen. Åsens sluttning är oftast helt skogsklädd.

Natur
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand.

• Strandängarna norr om Torekov domineras av 
enefälad med strandzoneringar närmast havet. 
Fältskiktet är mycket mångformigt med närma-
re tjugo olika vegetationstyper. Området södra 
del ligger på sandstensberggrund som bitvis går 
i dagen. Klapperstensfält förekommer.

• Vid Hovs hallar har urstensgnejsen eroderats 
av havet och skapat rasbranter, klapperstens-
fält och klippor. Högre upp finns fläckvis med 
kalkrik morän med skalgrus som hyser ovanliga 
växter. I övrigt är vegetationen främst av hed-
typ med inslag av torräng. 
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• Vid Hallavara dal finns en rik lundflora nere 
i sprickdalsravinen. På den norra sluttningen 
växter en bokskog på tidigare fodermarker. I 
dalens botten rinner en bäck i naturligt lopp.

• Kring Norrvikens trädgårdar finns omväxlande 
lövskogar med stort värde för växt- och djurli-
vet. Den branta boksluttningen ovanför par-
keringen har värdefull kryptogramflora. Bäck-
raviner, fuktstråk och askdungar utgör andra 
värdefulla delområden både för flora och fauna. 
De havsnära skogsområden runt Norrvikens 
trädgårdar har stort värde som rastlokal för 
sträckande fågel.

• Englandsdal utgörs i objektets centrala del av 
Englandsdals bäckravin, som i de norra delarna 
närmst havet blir dramatisk med ca 30 m höga 
bergväggar. Ravinens botten är täckt med frost-
sprängd sten.

Kulturmiljö
Övergripande
•   I väster till övergripande del flackt, storskaligt 
landskap som mynnar i kustlinjen i nordväst. I 
den centrala och östliga delen mindre land-
skapsrum, avgränsade av landskapets topografi, 
stort inslag av lövträdsdungar och trädridåer 
mellan odlingsytor.

Särskilda miljöer och områden
• Gröthögarna: Klapperstensfält utmed kusten 
med direkt havskontakt. Gravhögar i rad samt 
stenrösen. Möljligheten att uppleva kombina-
tionen natur- och kulturmiljöelement från land, 
utmed strandlinjen och från vatten. 

• Segeltorp: By med distinkta, från varandra åt-
skilda gårdslägen åtskilda av trädridåer. Tydlig 

förekomst av tre- och fyrlängade gårdsbilder. 
Bostadslängor målade med ljus oljefärg, ekono-
milängor målade med röd slamfärg. Trädkantad 
fägata västerut till f d utmarker utmed kusten. 

• Tofta högar: Kärnområde för Bjärehalvöns 
bronsålderslämningar. Gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. 

• Dejarp: Bebyggelsen kvar på ursprungliga byt-
omter. Väl förankrad i omgivande landskap där 
odlingsmark med skiftesgränser är väl läsbara. 
Flerlängade gårdar med gårdsrum, traditionella 
material. Stort inslag av träfasad målad med röd 
slamfärg. Inslag av skiftesverkskonstruktioner.  
Stort område fossil åkermark i form av åkerter-
rasser på byns f d ängsmark väster om byn. 

• Troentorp: Bymiljö i ursprungligt läge. Äldre 
struktur med tre- och fyrlängade gårdar. Stort 
inslag av träfasad målad med röd slamfärg. Före-
komst av skiftesverkskonstruktioner. Den äldre 
vägsträckningen som passerar genom byn. Läge 
i landskapet vid kanten av åsens nordsluttning.

• Hov: Vidsträckta vyer från kyrkbyn. Gravfält 
vid kyrkan. Mötet av vägar med lång historisk 
kontinuitet vid kyrkbyn.

• Småryds gård: Helhetsmiljö med viktigt läge 
vid Båstads västra entré. Fyrlängad gård byggd i 
natursten samt skiftesverk. Vasstak. Tillhörande 
äldre fruktodlingar i sluttningarna mot kusten. 

• Småskaligt vägnät med särskilt fokus på Ing-
elstorpsvägen förbi Segeltorp, Haga byväg 
mellan Segeltorp och Kattvik, Troentorpsvä-
gen samt Hallavaravägen. Vägsträckningarnas 

topografiska anpassning, god anslutning till 
äldre gårdslägen utmed väg, utblick över land-
skapsrum i olika skala, visuell anknytning till 
fornlämningsmiljöer. Fruktodlingar med lång 
kontinuitet utmed Troentorpsvägen.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• I den östra delen agrara bebyggelsemiljöer som 
i hög grad finns nära det äldre vägnätet. I den 
västra delen större inslag av ensamliggande går-
dar i odlingslandskapet.

• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. 

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmateri-
al. Under 1900-talet har släta eller sinuskorruge-
rade eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Förekomst av gathus på landsbygden med ga-
vel eller långsida utmed och nära vägsträckning. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.
• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 

ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas.

La-områdena är av stor natur- och kulturvetenskap-
lig betydelse främst genom att de innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotningsho-
tade växter och djur. La-områden ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

För anläggningen Norrvikens trädgårdar, som är 
riksintresse för kulturmiljön bör huvuddragen i 
utvecklingsplan och därpå följande fördjupad över-
siktsplan följas. Specifik antikvarisk förundersök-
ning med konsekvensbedömning kan krävas för att 
ta ställning till eventuella tillkommande bebyggelse 
inom och i anslutning till anläggningen i relation till 
riksintressets uttryck.

Vid Norrviken har viss exploatering skett i närom-
rådet. Det är oklart om alla värden i tidigare under-
lagsrapporter består idag, till viss del kan skogsbruk-
såtgärder vidtagits som sänkt värdena i vissa delar. 
Området behöver återinventeras till sin helhet.

I samtliga objekt med lång hävdkontinuitet är fort-
satt hävd avgörande för värdenas bevarande. Åter-
kommande röjningar krävs där det sker igenväxning.
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Landskapsområde Lb
Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. Fornlämningar-
na i landskapet gör området särskilt känsligt för be-
byggelsetillskott som reducerar utblicken mot dessa.  

I stora landskapsrum präglade av spridda, enskilda 
gårdar ska tillkommande bebyggelse av agrar karaktär 
i första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer. Kom-
pletterande bebyggelse bör inte otydliggöra befintlig 
gårdsbild och relationen mellan befintliga byggnader.   

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyggel-
seenheter på landsbygden bör  inte dominera över be-
fintlig bebyggelse vad gäller skala eller bryta en tydlig 
gårdsbild av traditionell karaktär. Tillägg bör heller 
inte förläggas mellan bebyggelse och allmän väg när 
vägnätet har en tydlig förankring i gårdsläget. 

Vid tillägg inom befintlig gårdsenhet eller i anslutning 
till gathus traditionella karaktärsdrag bör tillägg på ett 
tydligt sätt förhålla sig till befintlig bebyggelse genom 
val av fasadmaterial, färgsättning samt nyckelkarak-
tärer som takvinkel och proportion. Tillägg bör inte 
tillåtas utgöra en dominerande del av befintlig miljö.

Friliggande kompletteringar är att föredra framför till-
lägg som byggs samman med befintliga byggnader med 
traditionella karaktärsdrag eller framträdande läge. 

I områdets östra del är bebyggelsens orientering kring 
befintliga vägnät med historisk förankring en viktig 
utgångspunkt. Utmed dessa sträckningar är känslig-
heten hög för tillkommande bebyggelse.

Bedömningen av möjliga tillägg bör grunda sig i en be-
dömning av tillägg i relation till vyer genom landska-

pet, förhållande till befintliga äldre vägnät, utblickar 
mot fornlämningar.

Bylägen med tydlig historisk förankring och läsbarhet i 
landskapet ska inte förtätas genom tillägg av bebyggel-
se mellan gårdsenheter eller organisk tillväxt utanför 
befintlig bebyggelse. Tomternas utbredning med öppna 
marker, träd och trädgårdar mellan respektive gård-
senhet är viktiga att lämna fria från bebyggelse. Detta 
är särskilt viktigt för Segeltorp, Troentorp och Dejarp. 

I det öppna odlingslandskapet ska bebyggelse av agrar 
karaktär inordnas i befintliga gårdsbild. Huvudprin-
cipen bör vara att tillkommande bebyggelse i skala, 
formspråk och material ska ansluta till befintliga 
byggnader med historisk förankring. 

Vid komplettering inom aktiva jordbruksenheter av 
byggnad i större skala måste läget i förhållande till 
befintliga byggnader liksom till äldre vägnät, närlig-
gande gårdar samt utblickar i landskapet noga över-
vägas. För att skapa en anslutning till formspråket hos 
1900-talets agrara byggnader. Typiska fasadmaterial 
är då rödmålad träpanel i kombination med vitputsa-
de ytor. Takfallen är alltjämt ganska branta. Taktäck-
ningsmaterial kan vara rött lertegel eller fibercement-
skivor (ersättningsmaterial för eternit).

I Hallavara kan komplettering av bebyggelse ske ge-
nom byggnation av lucktomter. Här finns en käns-
lighet för byggnation på betade och odlade marker 
framförallt på södra sidan av genomfartsvägen.

Vid tillägg av enskilda villor i anslutning till gathus, 
egnahem eller gårdsbildningar med traditionella 
karaktärsdrag bör nyckelreferenser till lokal bygg-
nadstradition vara närvarande. Graden av anpass-
ning är beroende av läget, där tillägg inom befintlig 

Ovan: Kustnära. Lågt och småskaligt, inslag av såväl 
röd träpanel, natursten och puts. Förankring i land-
skapet genom stengärdesgård.

Motstående sida, överst vänster: Kuperat med träd-
ridåer, fornlämningsknutna träddungar och äldre 
vägar anpassade till landskapet. Överst höger: Väg 
i övergång mellan bokskog och odlingsmark, områ-
det Småryd — Erikstorp. Viktiga vyer över Laholms-
bukten. Underst från vänster: Kuststräckan vid Katt-
vik, Segeltorps kaptensgårdar med ljusmålad fasad, 
Dejarps bymiljö med inslag av skiftesverk.

gårds- eller bebyggelseenhet kan kräva störst grad av 
anpassning. 

Volym och byggnadskroppens proportion samt höjd, 
fasadmaterial (träpanel målad i röd slamfärg eller 
ljus oljefärg), fönsterdisposition och -delning samt 
takmaterial är viktiga faktorer. Till detta kommer 
läge i förhållande till väg/gata, bebyggelsens stöd i 
landskapets topografi samt dess avgränsning mot om-
givningen. Att använda befintlig trädridå som tom-
tavgränsning kan vara lämpligt, alternativt att skapa 
tydlig avgränsning av tomten i form av nyplantering 
av häck, träd eller anläggande av stenmur.
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Ovan: Hallandsåsens visuella närvaro är ett av karaktärsdragen. Överst höger: Områdets västra del har en flack 
och öppen landskapskaraktär som sluttar mot havet i väster. Underst höger: Vyn mot landmärket Hovs kyrka 
från norr. Motstående sida: Gröthögarna, klapperstensfält vid kusten.
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Motstående sida: Bäckravin vid Englandsdal. Ovan: Bäck nära Norrviken. Höger överst: Kattvik med hamn, äldre 
bebyggelse i vägnära läge och förankrat i den smala kustzonen norr om förkastningsbranten. I bakgrunden Hal-
landsåsens skogdominerade del. Höger underst: Det flacka partiet närmast havet längs nordkusten. I bakgrunden 
höjderna söder om Hovs hallar.       
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Analyskarta delområde 2. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Landmärke i form av 
vegetationsklädd kulle

Landmärken i form 
av vindkraftverk

Vegetationsskärm 
blockerar vy mot 
söder

Golfbanor

Ostört och böljande 
landskap med höga 
upplevelsevärden

Kuperat, kulligt,
relativt glesbebyggt

Ostört, småskaligt 
landskap med höga 
upplevelsevärden

Hov

Väg 105

Väg 115

Västra KarupBröddarp

Varan

Faritslöv

Bjäragården

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Skåne kulturmiljöprogram
V Karup-Faritslöv-Påarp-Varan-Bröddarp
Hov-Bjäragården

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
19 Bröddarp, Faritslöv, Varan
22 Påarp, Västra Karup

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
13a Västra Karup, 13b Glimminge 

Båstad kommuns naturvårdsprogram
13 Faritslöv, 14 Västra Karup, 14a Palmagården,  
14b Mäsinge, 14c Glimminge, 15 Påarp, 16 Bjäragår-
den, 110 Svenstad

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
•  Mjukt böljande landskap där östra delområdet 
utgörs av en del av Hallandsåsens platå. I västra 
delen sluttar marken mot väster.

•  Större landskapsrum gör att landskapet upp-
levs som relativt öppet, långa siktlinjer på några 
ställen

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer. Åkrar skiljs vanligen från 
varandra med stengärdesgårdar och självsådda 
träd och buskar. 

•  Betesmarker med rösen, enar, berg i dagen är ett 
relativt vanlig inslag särskilt i västra delområdet.

•  Ofta ålderdomlig karaktär.

•  Sparsmakad vegetation i form av enstaka träd 
eller mindre lövskogspartier. Mer vegetation 
väster om väg 105 mellan Hov och Västra Karup. 

•  Göaberg, en skogsklädd högre kulle utgör ett  
tydligt landmärke.

•  Öster om väg 105 finns ett område med särskilt 
höga upplevelsevärden. 

Naturmiljö
• De utpekade värdena vid Glimminge utgörs av 
ett omväxlande och småkuperat landskap med 
öppna betesmarker och lövskogsdungar. Kring 
Mylte bäck finns det i lövskogsområdet en rik 
lundflora med bland annat gulsippa, smånunne-
ört, vätteros, mellanhäxört och strutbräken.  

• Vid Palmagården finns en skogsdunge med 
skogliga värden i form av alkärr och ekbestånd.

• Vid Påarp finns betesmarker, rikkärr och skog-

2. Bröddarp – Faritslöv – Västra Karup
liga värden i form av alkärr och bokskog med 
lundflora.

Kulturmiljö
Övergripande
• De rika fornlämningsmiljöerna. Särskilt utmär-
ker sig fornåkrarna nordväst om Västra Karup 
samt grupper av gravhögar.

• De småskaliga landskapsrummen väster om 
Västra Karup där betesmarker avbryts av löv-
dungar och ägorna indelas av stengärdesgårdar 
samt busk- och trädridåer.

• Den bevarade karaktären av f d utmarksom-
råde som är avläsbar genom den stora andelen 
betesmark samt gles förekomst av bebyggelse.

• En hög grad av bevarade bebyggelselägen med 
lång historisk kontinuitet. 

• Förekomst av äldre vägnät som förbinder och 
ansluter till bylägen. De äldre vägarna är rela-
tivt smala och anpassade till topografin. 

• Vägnät med lång historisk kontinuitet. Smala, 
terränganpassade vägar med god förankring 
mellan väg och bebyggelselägen, t ex i form av 
byar.

Särskilda miljöer
• Byarna Faritslöv och Varan kombinerar his-

Området har prägel av äldre, ostörd od-
lingsbygd. Det är ett småskaligt odlings-
landskap med relativt gles bebyggelse 
koncentrerad till de historiska bebyggelse-
platserna. Vägnätet är bevarat sedan tiden 
innan skiftena med smala, terränganpassa-
de vägsträckningar. Fornlämningarna ut-
gör ett betydande inslag i landskapet vilket 
medför höga kontinuitets- och upplevelse-
värden. 

toriska strukturer med tydliga äldre karaktärs-
drag hos bebyggelsen. 

• Grupper av gravhögar inom området, forn- 
åkerområdet nordväst om Västra Karup.

• Bjäragården: Gårdens omgivningar med be-
teslandskap präglat av fornlämningar i form 
av domarring, skålgropar, stensättningar och 
bronsåldershögar.

• Västra Karups entré utmed Karpa Gada åt 
nordost har starkt förankrad historisk prägel 
genom fornlämningar, betesmark och befintlig 
bebyggelse. Samhället bör inte växa genom för-
tätning utmed vägens anslutning till samhället.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med odlingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

•  Flerlängade ekonomibyggnader bildar tillsam-
mans med bostadshus inre gårdsrum med sluten 
karaktär.
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•  Agrar bebyggelse med gavel eller långsida ut-
med och nära vägsträckning. 

•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 
ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Naturvårdsstråk österut mellan Mylte bäck och Öre-
bäcken säkras genom det angränsande La-området 
vid Sinarpsdalen. Stråket bör i andra riktningen följa 
Mylte bäck söderut mot Rammsjöstrand.

Även ett naturvårdsstråk västerut är intressant. Där 
är dock vattendraget till viss del kulverterat. Det vore 

önskvärt att vattendraget åter förläggs i ytligt läge 
nordväst om Brödarp.

Landskapsområde Lb
Inga ingrepp som påverkar lundfloran negativt bör 
tillåtas vid Glimminge, dvs inga direkta fysiska in-
trång i lundmiljöer eller indirekt påverkan som kan 
förändra markfuktigheten i lundmiljön. Fortsatt be-
teshävd i betesmarkerna.

Naturvårdsstråk norrut bör också främjas mot vat-
tendragen i norra delarna av Båstad tätort. Ett stråk 
öster om Båstad golfklubb kan knyta ihop Båstad och 
Drängstorp - Västra Karup. Här saknas i stor utsträck-
ning utpekanden genom La- eller Lb-områden och den 
fysiska planeringen får därför ta extra hänsyn här.  

Naturvårdsstråk i nordväst mot vattendraget väster 
om Hov som tillrinner vid Hov och Påarp. Även här 
saknas utpekanden genom La- eller Lb-områden, men 
det finns en naturvårdsyta vid Ängalag som skapar 
relativt goda förutsättningar för ett stråk.  

Inga fysiska exploateringar bör tillåtas som minskar 
förutsättningarna för naturvärdena i de befintliga 
utpekade områdena. 

Objektet Västra Karup - Hov - Bröddarp fungerar 
troligen som en bra spridningsväg för vilt då det fö-
rekommer en hög andel skogsytor och marken är ku-
perad, vilket skapar naturligt skydd. Grönstråk bör 
skapas i alla riktningar i enlighet med översiktspla-
nen; öster, norr, nordväst, väst och syd.

Områdets kärnkaraktär av glest bebyggt område med 
grund i äldre utmark gör det känsligt för tillägg av ny 
bebyggelse. Det öppna eller halvöppna landskapet gör 
att nya anläggningar kan upplevas som påtagliga och 

ibland även främmande i det annars relativt småska-
liga och ålderdomliga landskapet. 

Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. 

Fornlämningarna i landskapet gör området särskilt 
känsligt för bebyggelsetillskott som reducerar ut-
blicken mot dessa.  

Obebyggda landskapsrum bör inte bebyggas. Kom-
pletterande bebyggelse ska i första hand tillkomma 
i befintliga bebyggelselägen under förutsättning att 
den underordnas befintliga kärnvärden. 

Tillkommande bebyggelse av agrar karaktär ska i 
första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer.  
Kompletterande bebyggelse bör inte otydliggöra 
befintlig gårdsbild och relationen mellan befintliga 
byggnader.  

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyg-
gelseenheter på landsbygden bör tydligt underordna 
sig befintliga byggnader vad gäller volym. Friliggan-
de kompletteringar är att föredra framför tillägg som 
byggs samman med befintliga byggnader med traditio-
nella karaktärsdrag eller framträdande läge. 
 
Inom byarna Bröddarp, Varan och Faritslöv bör en 
restriktiv hållning tillämpas till ny bebyggelse. Moti-
vet är att dels bevara förståelsen för dels byplatsens 
utbredning, dels de enskilda gårdsenheternas gårds-
bild. Tomternas utbredning med öppna marker, träd 
och trädgårdar mellan respektive gårdsenhet är vik-
tiga att lämna fria från bebyggelse. 

För att bibehålla förståelsen för byarnas äldre struk-
tur bör nya bebyggelselägen inte tillkomma inom om-
rådena för Brödarp, Varan och Faritslöv. 

Förståelsen för strukturen samt den äldre vägsträck-
ningen vid Slättaröd är viktig att bevara. Ny bebyg-
gelse bör därför inte tillåtas mellan dagens landsväg 
och den äldre vägsträckningen invid gårdarna.

Vägsträckningen från Mäsinge till Stockarydsvägen 
har bebyggelse med stort inslag av traditionell karak-
tär och placering. Försiktighet bör iakttas vid kom-
pletterande bebyggelse här och ny bebyggelse bör inte 
tillkomma mellan befintliga gårdslägen och vägen.

Mellan Stockarydsvägen och Västra Karup är kom-
plettering av bebyggelse möjlig på lucktomter utmed 
vägen. 

Förtätningar och tomtkompletteringar är möjliga 
utmed vägen Mäsinge-Västra Karup. Tillkommande 
bebyggelse bör ansluta i skala och läge i förhållande 
till väg till befintlig bebyggelse. Framför allt mellan 
Mäsinge och avfart Glimminge finns viktiga vyer sö-
derut som inte bör byggas för.

 

Motstående sida: Området har delvis utgjorts av 
utmark till kringliggande byar och har en för kom-
munen unik, glest bebyggd och ålderdomlig prägel 
med stora inslag av betesmark.
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Vänsterspalt, överst: I områdets västra del finns 
mer storskaliga rum. Vänsterspalt, underst: Väs-
tra Karup, naturmiljö Bjäragården. Högerspalt: 
Traditionella drag hos landsbygdens bebyggelse. 
Låga längor, branta tak, hög andel träpanel kom-
pletterad med flera andra material, flerlängade 
gårdar med inre gårdsrum.

Motstående sida: Gård med traditionellt rödmå-
lad fasadpanel, god anslutning till intilliggande 
småskalig väg (överst vänster). Träpanel kom-
pletterad av ytterligare material i fasad är typiskt, 
här i form av sten med vitkalkad fog. Gården är 
inbäddad bland äldre ädellövträd (underst vän-
ster). Bjärehalvön är starkt präglad av bronsål-
derns fornlämningar i form av bl a gravhögar som 
är av visuellt avgörande betydelse i landskapet.
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Analyskarta delområde 3, norra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

1
km

±

Mycket speciellt 
landskap med forn-
lämningar och gammalt 
stenbrott

Storskaliga 
landskapsrum 
och vidsträckta 
vyer

Norra
 delområdet

Södra delområdet
Rammsjö

Torekov

Dagshög

Rammsjöstrand

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 3

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur
Kustområdet Vejbystrand — Torekov

Naturreservat
Södra Bjärekusten (2030769)
Stora Hults strand (2014611)
Stora Hults fälad (2000971)

Natura 2000-områden
Bjärekusten SCI (SE0420232)
Stora Hults fälad SCI (SE0420149)

Riksintresse kulturmiljö
Dagshög [L:K 35]

Skåne kulturmiljöprogram
Rammsjö — Ranarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
2 Stora Hult
8 Vasalt — Vasaltheden
17 Skäldervikskusten Torekov — Glimminge
23 Rammsjöstrand

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
1 Kusten vid Skälderviken (omfattar objekt a-f, 
där objekt a-b i söder är klass 2 och objekt c-f 
norrut är klass 1-områden)

Båstads kommuns naturvårdsprogram
12 Kusten mellan Torekov och Vejbystrand (om-
fattar objekt a-f klass 1, objekt g klass 2) samt 
122 Möllhult.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN 

Landskap
• Generellt relativt flack topografi med svag 
sluttning mot stranden i väster. Dagshög och 
andra lämningar blir därför mycket synliga i 
landskapet. 

• En viktig och distinkt nivåskillnad i landskapet 
utgörs av den strax innanför kustlinjen belägna 
litorinavallen.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer på några ställen. Vyerna mot havet 
finns oftast längre inåt land där marken ligger 
något högre. Närmare stranden bryts siktlinjer-
na ofta av växtlighet och bebyggelse i anslut-

3. Dagshög – Rammsjö – Vasalt – Segelstorp – Stora Hult
ning till litorinavallen. Åsen syns ofta i fonden 
in mot land.

• Samhällena längs stranden avgränsas ofta inåt 
land av litorinavallen, vilket gör att de blir min-
dre synliga från öster.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också flera 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäristis-
ka för området närmast strandlinjen.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Några av de 
fritidshusdominerade strandsamhällena ligger 
inbäddade i skog.

•  Ofta mycket raka vägsträckningar som utgör 
siktlinjer. 

Naturmiljö
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand. 

Sluttning och slätt söder och väster om Hal-
landsåsen. Landskapet är mjukt böljande 
till flackt, men med flera brantare partier. 
Landskapet är ofta öppet och vidsträckt 
med större rumsligheter. Litorinavallen är 
på flera ställen längs kusten mycket tydlig 
och har format kustsamhällena genom att 
utgöra gräns mot landsidan. Landskapet är 
i hög grad präglat av jordbruksskiftena på 
1800-talet, vilket innebär att gårdarna är 
enskilt placerade i landskapet. Bevarade 
byar står i flera fall i direkt relation till ett 
samhörande fiskeläge vid kusten. 

• Kusten domineras av steniga stränder bitvis 
med inslag av klippor. Strandmiljöerna omfattar 
även grus- och sandstränder. Naturreservatet 
omfattar marina miljöer till ca 20 m djup, vilka 
hyser höga marina värden för flora och fauna på 
både hård- och mjukbottnar. Revområden, ål-
gräsängar och blåmusselbankar utgör några av 
de värdefullaste miljöerna. (källa: Länsstyrelsen 
Skåne, 2013)

Kulturmiljö
Övergripande
• Sluttning och slätt med storskaliga landskaps-
rum präglade av enskilt liggande gårdar. Genom 
sluttningsläget skapas betydande vyer och sikt-
linjer åt sydväst, såväl över odlingsbygden som 
ut över havet. 

• Pärlband av byar innanför kusten samhörande 
med ett fiskeläge vid havet. Hit hör:
Rammsjö — Rammsjöstrand 
Glimminge — Glimmingestrand 
Öllöv — Öllövstrand 
Ängelsbäck — Ängelsbäcksstrand 
Segelstorp — Segelstorpsstrand 
Ranarp — Ranarpsstrand

• Kustparallellt vägnät som sammanbinder byar-
na innanför kusten. 

• Tydligt avstånd i bebyggelsen mellan by och 
tillhörande fiskeläge. 
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Bäckravin med ut-
präglade höjdskillnader

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Speciell topografi. 
Vägen ligger på tydlig ås

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Norra
 delområdet

Södra delområdet

Vasalt

Stora Hult

Segelstorp

Analyskarta delområde 3. Södra delen, Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd prickstreckad linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Vasaltheden

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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• Fiskelägen i backe ner mot havet. Längdut-
sträcning längs med kusten. Den ofta tydligt 
markerade litorinavallen utgör fiskelägenas tra-
ditionella gräns mot land. 

• Fiskelägenas äldre tomter orienterade paral-
lellt med kusten, ofta placerade på rad. Tät be-
byggelsestruktur, strandparallella gator, smala 
tvärgränder. 

• De äldsta husen ofta placerade närmast ha-
vet, avgränsning mot kustzonens f d betesmark 
i form av häck eller stengärdesgård. Äldre fis-
karbostäder placerade i gatulinjen, byggda i 1 
till 1,5 plan med fasader i tegel eller ljus puts. 
Huvudbyggnadens långsida vänd mot havet, 
mindre uthus placerat i vinkel mot huvudbygg-
naden. Även enstaka gårdar. 

• Stor representation av ett folkligt fritidsbo-
ende med rötter i 1900-talets första hälft och 
framåt. Småskalig, låg bebyggelse, fasader i trä, 
små tomter, ofta belägen i område bevuxet med 
strandskog.

• Småskalig hamn med sjöbodar och fiskebodar. 
Rödfärgade fasader, tak belagda med tjärpapp 
eller svart plåt. Garnhängningsplatser samt ut-
rymme för båtuppläggning. 

Särskilda miljöer
• Riksintresset Dagshög: Fri utblick över öppet 
vatten. Bronsåldershögen dominerar miljön. 
Samverkan med omgivande, strandnära ene- 
och ljungbevuxna betesmarker. Spår av sten-
krossverksamhet i form av vattenfyllda täkter 
och fundament i betong. 

• Segelstorp: Betesmarker avgränsade med 
stengärdesgårdar samt odlingsrösen. God inte-
gration med fornlämningslokaler t ex i form av 
skålgropsförekomster. 

• Rammsjö och Rammsjöstrand kombinerar pa-
ret by -  fiskeläge med särskilt i Rammsjöstrand 
rik förekomst av kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. I Rammsjö utgör byns bondgårdar 
med tomter viktiga delar, i Rammsjöstrand 
hamn med torg och fiskebodar samt husraderna 
norr om hamnen och Byavägens södra del.

• Rammsjö: Gårdsmiljöer på Rammsjövägens 
södra sida. Låga och långsträckta bostadshus 
med träpanel i röd slamfärg eller ljus oljefärg. 
Dominerar intrycket med långsidor vända mot 
vägen. Ekonomibyggnader i hög grad placerade 
bakom bostadshusen. 

• Rammsjöstrand: Gröna torg med kullerstensatt 
plan samt gräsyta. Bodar i tät formation, röd-
färgad träpanel, svarta plåttak. Byavägen med 
traditionellt utformade bostadshus med lock-
listpanel, låg våningshöjd om en våning plus 
vind, kring 45 graders taklutning, taktäckning 
av rött lertegel. Även motsvarande formspråk 
och volym men med putsade fasader eller fasad i 
rött tegel. Förekomst av uthus på tomterna samt 
tomtomgärdning av staket, stengärdesgård eller 
häck.

• Vasalt och Vasaltheden: Unikt tydlig koppling 
mellan bymiljö innanför kusten och dess kust-
nära betesmarker. Intakt bykärna med bygata 
som slingrar sig mellan gårdarna. Bebyggelselä-
gen, avgränsande stengärdesgårdar samt öppna 
marker mellan gårdarna. Frånvaron av utflyt-

tade gårdar. Bebyggelsens rester av flerlängad 
struktur och förekomsten av traditionella fasa-
der i trä.

• Naturbetesmarken söder om byn Vasalt. Öp-
pet och obebyggt landskap i tät integration med 
fornlämningar i form av gravhögar och rösen, 
förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta 
berghällar. 

Vägavsnitt
•  Vägavsnitt sammanfallande med delområdes-
gräns i norr-nordost-öster. Återkommande vik-
tiga vyer mot framför allt slätt i söder. 

• Ranarpsvägen med särskilt fokus korsningen 
Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Viktiga vyer 
mot slätt och hav. 

• Storahultsvägen. God anknytning mellan väg 
och gårdsbebyggelse med hög grad traditionel-
la karaktärsdrag i den östra delen. Låga bygg-
nader, fasader i röd slamfärg, korsvirkeskon-
struktioner. Halmtak och tak med rött lertegel. 
1900-talets tillägg av gårdsbebyggelse väl an-
passad genom materialval i fasad samt rimliga 
volymer. Vägnära träd och stenmurar. 

• Södra Hovallsvägen. Bebyggelse med inslag av 
flerlängad gårdsbild, traditionella låga volymer, 
fasad av träpanel vit oljefärg, röd slamfärg, in-
slag av putsade fasader. Vyer åt såväl havet i 
väster som slättens sluttning i öster med Hal-
landsåsen i fond. Illustrerar pedagogiskt land-
skapets topografi.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Utskiftade gårdslägen liksom övriga bebyg-
gelselägen bildar ofta öar i tämligen stora land-
skapsrum. Stengärdesgårdar, klippta lövhäckar 
och omgivande lövträd är viktiga element som 
avgränsar bebyggelsen gentemot omgivande 
odlingsmark. 

• Kvarvarande flerlängade gårdsbilder kring en 
gårdsplan som ofta är stensatt.
 
• Stort inslag av 1900-talets ladugårdslängor 
med hög ovanvåning. Fasad av trä målad med 
röd slamfärg, med stalldelarna putsade och av-
färgade vita.

• Bostadshus såväl som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd 1,5 plan 
plus vind. 

• Ekonomibyggnader med fasad av  locklistpanel 
i trä målad med röd slamfärg.

•  Bostadhus med fasad av locklistpanel målad 
med röd slamfärg, med ljus oljefärg eller med 
putsade fasader avfärgade i ljus kulör.

• Rött lertegel som taktäckningsmaterial. Under 
1900-talet har också släta eller sinuskorrugera-
de eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Förekomst av bebyggelse i korsvirke samt sten 
med vitkalkad fog.

• Inslag av ytterligare traditionella karaktärs-
drag som fasader i rött tegel och halmtäckta tak.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas. Ingen bebyggelse bör heller 
tillåtas inom den del av La-området som utgörs av 
Riksintresse för kulturmiljö.

La-området är av stor natur- och kulturvetenskaplig 
betydelse främst genom att det innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotnings-
hotade växter och djur. La-området ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

Samtliga vattendrag som tillrinner området är i över-
siktsplanen utpekade som samband och därmed po-
tentiella stråk att utveckla. 

Tillägg av bebyggelse inom och i anslutning till by-
miljön Vasalt bör endast ske inom befintliga gårds-
miljöer. Öppna, betade marker mellan byns gårdslä-
gen omgivna av stenmurar och trädridåer är viktiga 
ytor och ska hållas fria från bebyggelse. Bebyggels-
ens skala, förekomst av traditionella material och 
tendens till slutna gårdsbilder ska bevaras. Befintlig 
vägsträckning genom byn liksom bebyggelsens nära 
lägen till denna väg är viktig. Vasalthedens samman-
hängande område av betade marker ska hävdas och 
inte bebyggas. Fornlämningar ska vårdas så att deras 
läge i landskapet förblir framträdande och läsbara.

Landskapsområde Lb
Vyer och långa siktlinjer över stora landskapsrum 
samt ut över öppet hav präglar området och utgör en 
grundfaktor för dess känslighet. Dessa får inte block-
eras av tillkommande bebyggelse.

Områdets bebyggelsestruktur som idag till största 
delen består av tämligen glest placerade enskilda 
gårdar bör bibehållas. I landskapet bör en restriktiv 
hållning intas till ny bebyggelse som i skala eller ut-
formning tar platsen av landmärke eller på annat sätt 
blir dominant i landskapet. Detta är särskilt viktigt i 
landskapsavsnitt som erbjuder viktiga utblickar. Där 
obebyggda utblickar mot öppet hav erbjuds bör ingen 
ny bebyggelse tillåtas.

I det agrara slättlandskapet bör tillkommande be-
byggelse endast etableras i befintliga gårdsmiljöer 
och anpassas till angivna traditionella karaktärsdrag 
samt befintlig skala. Stengärdesgårdar, häckar och 
lövträd kring gårdsmiljöer ska värnas. 

Landskapets höjdstråk är känsliga för tillägg som 
reducerar utblickar och siktlinjer, liksom för tillkom-
mande bebyggelse som genom skala eller utformning 
utgör blickfång. 

Områdets vägnät utgör viktiga stråk varifrån vyer 
och utblickar på många platser erhålls. Vägavsnitt 
inkluderade i avsnitt Kärnvärden under rubrik 
”Vägavsnitt” ska härvidlag särskilt beaktas: Vägav-
snitt sammanfallande med delområdesgräns i norr-
nordost-öster. Ranarpsvägen med särskilt fokus 
korsningen Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Stora-
hultsvägen med särskilt fokus på dess anslutning till 
traditionell gårdsbebyggelse i sin östra del. Södra Ho-
vallsvägen. 

Kopplingen mellan byarna innanför kusten och sam-
manhörande f d fiskeläge får inte otydliggöras. Ett 
tydligt brott i bebyggelsen mellan fiskeläge och by 
hör till karaktären. 

Förtätningar alternativt organisk tillväxt av befint-
liga små samhällsbildningar är möjlig. Där litorina-
vallen är tydlig som distinkt nivåskillnad i landskapet 
och fiskelägenas bebyggelse är belägen nedanför den-
na bör försiktighet iakttas gällande principen att låta 
kustsamhällen växa inåt land. Att bebyggelsen från 
landsidan till stora delar döljs bakom litorinavallen 
är ett karaktärsdrag att ta vara på.

Fiskelägenas/fritidsområdenas bebyggelse bör på ett 
tydligt sätt präglas av småskalighet och låga bygg-
nadshöjder.

Rammsjö och Rammsjöstrand: Befintliga gårdsmil-
jöer med agrar bakgrund utmed Rammsjövägen ska 
värnas och förbli tydliga. Tillkommande bebyggelse 
bör inte tillåtas mellan gårdarnas bostadshus och 
vägen. 

I före detta fiskelägen och övriga samhällsbildningar 
vid  kusten finns en ytterligare förhöjd känslighet vad 
gäller skala. Småskaligt och lågt bör vara ledord. In-
slag av äldre bebyggelse med tydliga karaktärsdrag i 
fiskelägen ska värnas. 

  

Motstående sida: F d stenbrott vid Dagshög. Ett 
nyttjande av landskapets resurser med få motsva-
rande exempel inom kommunen. Miljön med de 
branta bergväggarna och vattenfyllda brott utgör 
idag också upplevelsevärden.
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Överst vänster: Traditionell agrar bebyggelse, överst 
i korsvirke. Överst höger: Bebyggelsen har god för-
ankring i lägen invid och under landskapets stig-
ning. Den är inte belägen i höjdläge. Underst: Dags-
högs bronsålderslämning i form av en i landskapet 
dominerande gravhög. Fornlämningsmiljön omges 
av en- och ljungbevuxna betesmarker.

Motstående sida: Den magnifika vyn från Ranarps-
vägen i höjd med Segeltorp representerar väl områ-
dets många vyer över stora landskapsrum.
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Överst vänster: Strandnära traditionell fiskarbostad. Låg med putsad fasad, avskild från kustzonens betesmark genom stengärdesgård.  
Mitten vänster: Traditionellt gathus med långsidan utmed och helt nära vägen. Underst vänster: 1900-talets fritidshusbebyggelse, påtagligt låg och 
därmed i sin helhet under litorinavallen i bakgrunden. Ovan: Strandknuten betesmark med stort inslag av stengärdesgårdar representerar stora värden.        
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Vasalt och Vasaltheden. Unikt läsbar koppling mellan bymiljö innanför kusten och dess kustnära betesmarker. Intakt bykärna med bygata som 
slingrar sig mellan gårdarna. Naturbetesmarken söder om byn är ett öppet och obebyggt landskap i tät integration med fornlämningar i form av 
gravhögar och rösen, förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta berghällar. 

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 3
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Motstående sida: Vy mot havet i sydväst från väg 105 
mellan V Karup och Grevie. Överst vänster: Vy från 
naturreservatet söder om Torekov mot Dagshög.  
Underst vänster: Rammsjöstrand. 

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 3
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Analyskarta delområde 4. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Storslagna vyer och 
höga upplevelsevärden

Dalgång

Mycket speciell topografi 
med rullstensåsar. Höga 
upplevelsevärden

Västra Karup

Grevie

Grevie backar

Salomonhög

Sinarp

Nötte backar

Axelstorp

Sinarpsdalen

Drängstorp

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse kulturmiljö
Salomonhög — Stora Nötte [L:K 33]

Skåne kulturmiljöprogram
Sinarpsdalen
Bjärehalvöns bronsålderslandskap - Salomon-
hög och Stora Nötte

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
4 Axelstorp
5 Böskestorp
6 Grevie backar
7 Stora och Lilla Nötte

20 Drängstorp — Häljarp
24 Salomonhög
25 Sinarpsdalen

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
5 Grevie åsar 
8b Sinarpsdalen 
8d Axelstorp - Stora Nötte

Länsstyrelsens naturvårds program
18 Sinarpsdalen, 19 Krogstorp, 20 Axelstorps 
fälader, 21 Axelstorps skogar, 33 Grevie back-
ar, 112 Västra Karup 1, 113 Västra Karup 2, 
114 Västra Karup 3, 115 Salomonhög, 118 Nötte

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
Grevie backar
•  Område med mycket speciell topografi där fle-
ra rullstensåsar bildar större och mindre rums-
ligheter.

• Marken är till stor del helt öppen och betad. 
Några delar av området är skogsklätt.

• Uppifrån åsarna fås storslagna vyer.

Salomonhög
•  Högt beläget område nordväst om Sinarpsdalen. 

• Småkullig topografi med många synliga läm-
ningar i form av högar. Flera av högarna är träd-
bevuxna vilket gör de än mer synlig i det annars 
till stor del öppna landskapet.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer framförallt i åsens väst-
sluttningen och uppe på platån. 

• En stor del av området utgörs av golfbanor 
vilket bevarar landskapet öppet, men samtidigt 
gör det otillgängligt för besökare som inte spe-
lar golf.

• De stora öppna landskapsrummet och det höga 
läget gör att vyerna är många och långa. 

• Längre ner mot söder där dalgången går är det 
mer skogsklätt.

Sinarpsdalen
• Mer eller mindre kraftig  sydsluttning ner mot 
dalen. 

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, samt byn Sinarp med en 
mycket genuin karaktär.

• Några större skogspartier ramar in ett mer öppet 
landskap med mer sparsmakad vegetation fram-
förallt i ägogränserna.

• Vidsträckta vyer år flera håll.

Nötte Backar
• Högt beläget område söder om Sinarpsdalen. 
Landskapet är något böljande med flera synliga 
lämningar.

• Vyer över Sinarpsdalen samt mot havet i syd-
väst.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Området är relativt småskaligt och består av 
flera mindre landskapsrum som skärmas av från 
varandra med vegetation och stengärdesgårdar.

Axelstorp 
• Höjdparti med småkullig topografi samt slutt-
ning ner mot Sinarpsdalen.

• Axelstorp har sitt ursprung i en ensamgård 
men är idag också en by med framförallt  villor. 
I övrigt är landskapet präglat av jordbruk/
skogsbruk med ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Graden av öppenhet i området varierar mellan 
slutna skogsområden och ett mer mosaikartat 
landskap.  

Naturmiljö
• Grevie backar ingår i ett nätverk av rullstenså-
sar som sträcker sig i sydvästlig riktning från 
Sinarpsdalens mynning till Killebäckstorp. Ås-
ryggarna har under lång tid använts som na-
turbetesmarker.  Även Axelstorp – Stora Nötte, 
tidigare utmark till Axelstorps by, samt Krogs-
torp är naturbetesmarker. 

• Axeltorps skogar utgörs av ett varierat lövsk-
ogsområde rik på gamla träd och död ved samt 
naturligt rinnande bäckar med god vattenkvalité 
och värdefull bottenfauna. I gränserna mot åker 
och betesmark finns artrika träd- och buskbryn.

4. Grevie backar – Salomonhög – Sinarpsdalen  
– Nötte backar – Axelstorp

Grevie backar är ett område med mycket 
speciell kombination av natur- och kultur-
värden bestående av flera rullstensåsar och 
stora bronsåldershögar. Vackra vyer från 
höjderna. Sinarpsdalen är en stor dalgång 
som bryter åsen och leder mellan Grevie 
och Båstad. Sluttningarna är branta och 
omväxlande skogbevuxna och betade. I 
dalens fuktiga botten är vegetationen rik 
och varierande. Sluttningarna ger många 
utblickar över landskap och hav. Lyaravinen 
och Axeltorpsravinen leder in i Sinarpsda-
len. Salomonhög ligger på platån norr om 
dalen med vid utsikt över slätt och hav. Här 
finns ett tjugotal gravhögar med fritt läge.   
Nötte backar är en koncentration av grav-
högar. Fornlämningsområdena domineras 
av ett småbrutet, kuperat odlingslandskap 
med betesmarker och stengärdesgårdar. 
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• Nötte utgörs av en våtmark tidigare påverkad 
av utdikning och torvtäkt, med stort värde för 
främst djurlivet däribland fågel. 

• Salomonhög är en tidigare äng på inägomark 
som nu utgörs av lövskogsdunge och beteslycka 
med rik flora och fauna.

Kulturmiljö
Övergripande
• Både vid och djup dalgång, sluttningar med 
en karaktärsskapande växling mellan betade 
marker och lövskogspartier. Detta mosaikarta-
de landskap är väl synligt från ett antal viktiga 
vypunkter.

• Betesmarker med stort inslag av glest stående 
buskskikt, enstaka träd eller träd i grupper.

• Förekomst av fruktodlingar i sluttningsläge.

• Bebyggelse intar en underordnad roll i land-
skapet, är i stor utsträckning begränsad till 
lägen utmed vägar och utgörs dels av enstaka 
gårdar, egnahem eller villor, dels av några mer 
samlade bymiljöer.

• Bebyggelsen har karaktär av enstaka noder i 
dalen. Bebyggelsen utgörs till stor del av ensam-
liggande gårdar, egnahem eller villor.

Särskilda miljöer
• Sinarpsdalens sluttningar med välbevarade 
betesmarker. Därtill rik förekomst av fornläm-
ningar som bronsåldershögar, stensättningar 
och stenar med skålgropar. Tillkommande his-
toriska lämningar är hålvägar, fossila åkrar och 
odlingsrösen.  

• Salomonhög: Läget på kraftigt markerat höjd-
stråk. Gravhögar med fritt läge. Utblickar över 
Hallandsås och Skälderviken. I norra delen av 
området även stensättningar. Kuperad terräng 
med småskalig struktur och stort inslag av be-
tesmark. Rester av enefälad. 

• Stora och lilla Nötte: Läge i branten söder om 
Sinarpsdalen. Gravhögar med fritt läge. Utblick-
ar över Hallandsås och Skälderviken. Kuperad 
terräng med stort inslag av betesmark. Stengär-
desgårdar i ägogränser. 

• Byn Sinarp: medeltida läge. Fastighetsgränser 
följer byns äldre gränser inägor-utmark. Bebyg-
gelsens skala och proportioner, gårdsenhet med 
u-form av friliggande byggnader. Inslag av trä-
panel och sten med vitkalkad fog i fasad.

• Byn Drängstorp: medeltida läge. Placering i 
topografiskt mellanläge ovan betesmark i dal-
gång, åkermark på höjd. Bebyggelse med i ter-
rängen tydligt avgränsade gårdsenheter. Delvis 
kringbyggd karaktär och låga, långsträckta bo-
stadshus. Övrig bebyggelse ansluter i skala och 
material i hög grad till traditionella karaktärs-
drag och 1900-talets utveckling av ekonomi-
byggnader. 

• Sinarpsvägen mellan Bjäre Golfklubb och Äng-
elholmsvägen: Vida utsikter såväl mot dalgång 
som höjderna i norr. Småskalig väg, följer topo-
grafin. Stengärdesgårdar, glesa grupper av träd 
och buskridåer. 

• Nötte backar med utblickar åt såväl norr som 
söder. I anslutning till Axeltorpsvägen långa 
siktlinjer mot nordost.

• Söder om dalen utmed väg Nötte backar, södra 
delen. Stora landskapsrum med tydliga skiftes-
gränser i form av buskridåer. 

• Gimlevägens södra sida vetter mot viktiga 
vyer.

• Axelstorp: Skogsomsluten gårdsmiljö, ekono-
mibyggnader karaktäristiskt fyrlängad karak-
tär. Bostadshus separerat från ekonomilängor, 
omgivet av trädgårdsanläggning. Kvarnanlägg-
ning sedan medeltiden. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Kringbyggda gårdsbilder, ofta i U-form med 
friliggande enskilda byggnader.

Återkommande exempel på flerlängade gårdar 
med portlider till det inre gårdsrummet.

• Återkommande exempel på inre gårdsrum och 
halvöppna gårdsrum med grusad markyta.

• Dominans av locklistpanel i trä, målad med röd 
slamfärg. Komplement i form av träfasader må-
lade i ljus slamfärg. På ekonomibyggnader in-
slag av stenstomme samt putsad fasad infärgad 
i vit kalkfärg. Ekonomibyggnader med portar i 
kontrasterande kulör, grönt är vanligt.

• Genom byggnation i sluttningsläge har bebyg-
gelsen återkommande höga socklar utformade i 
sten eller putsade.

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• 1900-talets ekonomibyggnader i rödmålad trä-
panel och vit puts, tegeltak eller eternittak som i 
skala ansluter till den traditionella bebyggelsen 
genom skala, proportion och materialval med 
traditionella referenser. 

•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med omgivande landskap.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Planinriktning bör vara att inskränka tillkommande 
bebyggelse till kompletteringar inom befintliga an-
läggningar som knyter an till områdets användning.

Ingen ny bebyggelse får tillkomma inom området Gre-
vie backar.

Vid samtliga naturbetesmarker så är naturvärdena 
beroende av fortsatt hävd utan kvävepåverkan. Brän-
ning har föreslagits som åtgärd vid Axelstorps fälader.
Värdena i Axeltorps skogar bevaras genom att områ-
det inte påverkas av dikning, kvävebelastning i vat-
tendragen, avverkning av gamla träd eller rensning 
av död ved. Brynzonerna bör lämnas.
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Kärret vid Nötte behöver hållas öppet genom röjning 
och bete för att minska igenväxningen.

Vid Salomonhög måste skogsbruket bedrivas med stor 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 

Traditionella karaktärsdrag i form av kärnvärden hos 
bebyggelsen ska värnas aktivt så att de består. 

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominan-
ta inslag i landskapet, i synnerhet inte som påverkar 
siktlinjer mot eller från de fornlämningar vilka anges 
som kärnvärden ovan.

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Sinarp ska 
denna underordna sig befintlig bebyggelse vad gäller 
karaktär och materialval med historisk tradition. Till-
lägg ska förläggas i första hand till området norr om 
respektive gårdsenhet. Ingen bebyggelse ska tillåtas 
söder om Sinarpsvägen. 

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Drängstorp 
finns en känslighet för tillägg som vid entrén till byn 
från öster döljer siktlinjer västerut. Byns gårdsenheter 
har en tydligt flerlängad karaktär. Tillägg ska lämna 
den flerlängade karaktären obruten. Byns pedago-
giskt tydliga topografiska mellanläge i landskapet mo-
tiverar särskilt att tillägg inte genom skala, utförande 
och materialval bryter byns struktur.

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Tillägg av bebyggelse ska till sin karaktär, skala och 
placering i landskapet i första hand knyta an till det 
befintliga mönstret, d v s enstaka eller små grupper 
av gårdsbebyggelse i ett öppet odlingslandskap.

Områdets platålägen ger många långa siktlinjer, vil-
ka inte får otydliggöras genom tillägg av bebyggelse.
Vägsträckningar med sådana siktlinjer finns mellan 
Västra Karup och Grevie, på Gimlevägens södra sida 
samt vid Tarravägens östra del invid den branta ås-
sluttningen mot Båstad. 

Ovan: Axelstorps fälad.
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Motstående sida samt ovan: Grevie backar är en unik kombination av natur- och kulturvärden. Det kuperade 
landskapet domineras av flera rullstensåsar. Stora bronsåldershögar är placerade på de naturliga höjderna. Efter 
jordbruksskiftena kom sänkorna att odlas upp som åker. Vänster: Sinarpsdalen är i många områden ett mosaik-
artat landskap där betesmarker i sluttning mot dalsänkan kombineras med lövdungar och odlingselement som 
avgränsande stengärdesgårdar.
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Motstående sida: Vy över Sinarpsdalen från Sinarpsvägen utmed dalens norra sluttning. Ovan: Byn Sinarp 
med traditionellt präglad bebyggelse och fasader i trä samt sten med vitkalkad fog. Byggnaderna har delvis 
höga socklar, här utförda i sten som lämnats oputsad. Höger överst: Hägnader bidrar till att skapa perspektiv i 
landskapet. Höger underst: Vy över Sinarpsdalen tagen från byn Sinarp i östlig riktning.
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Motstående sida: Nötte backar 
med långa siktlinjer åt sydväst. 
Ovan höger: Salomonhög utgör 
en central del av Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap på Sinarps-
dalens norra sida. Terrängen är 
kuperad terräng med stort in-
slag av betesmark och rester av 
enefälad. Vänster: Stora Nötte 
söder om Sinarpsdalen består av 
gravhögar med fritt läge och ut-
blickar över såväl Hallandsås som 
Skälderviken. Gravhögar med fritt 
läge. Utblickar över Hallandsås 
och Skälderviken. 
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Analyskarta delområde 5. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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höga upplevelsevärden 
längs denna väg
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur; Hallandsås och Grevie åsar 
(N3)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
5 Böskestorp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen 
3 Hallandsås sydsluttning (objekt a-c)

Båstads kommuns naturvårds program
37 Håle, 124 Böskestorp, 126 Vadebäck, 127 Slot-
tet, 128 Rosenhult, 137 Fogdarp

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
•  Relativt brant sluttning mot sydväst om än 
inte lika brant som åsens norrsluttning.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär.

• Nedanför åsen består landskapet av större och 
mindre rumsligheter avgränsade av skogspar-

tier och rader av vegetation. Graden av öppen-
het varierar.

• Åsens brant och uppe på åsen är marken oftast 
skogsbeklädd.

• Landskapet nedanför åsen är för det mesta 
präglat av jordbruk med spridda gårdsmiljöer, 
medan det i branten och uppe på åsen är mer 
präglat av skogsbruk. På några ställen finns 
samlingar av villa- eller fritidshusbebyggelse.

• Storslagna vyer kan fås i åsens sluttning mot sö-
der och väster.

Naturmiljö
• Äldre hedbokskog med lång kontinuitet. Stora 
sammanhängande bokskogar med bäckraviner, 
bland annat Vadebäck vid Böskestorp. 

• Slottet utgör en naturlig fodermark med lång 
hävdkontinuitet. 

Kulturmiljö
• Upplevelsen av åsens resning som betydande 
gräns i landskapet liksom utblicken från höjder-
na över det flackt böljande odlingslandskapet 
väster och sydväst om åsen tillhör områdets 
främsta upplevelsevärden. Odlingslandskapet 
söder om Fogdarp framstår genom trädridåer 
och andra odlingselement som särskilt varierat.

• Böskestorp utgör ett pedagogiskt exempel på 
småskaliga bebyggelsemiljöer i Hallandsåsens 

5. Hallandsåsens sydsluttning sydost om Grevie
sluttningar. Bebyggelsens läge samverkar med 
äldre vägsträckningar, småskaliga odlingsytor, 
fägata kantad av stengärdesgård, små ekono-
mibyggnader för ålderdomliga funktioner, läm-
ningar av kvarn och linbastu. Därtill kommer 
fornlämningar i form av gravanläggningar och 
åkerterrasser.

• Tämligen storskaliga landskapsrum präglade 
av åkermark framför åssluttningen närmast ös-
ter om Förslöv.

• Utmed Margretetorpsvägen små, flikiga land-
skapsrum med betesmarker, smådungar och 
trädridåer

• Utmed Killerödsvägen bebyggelsemiljöer 
vägknutna bebyggelselägen med väl samlade 
gårdsbilder. Kringbyggda gårdsformer, fasader 
i rödmålad träpanel och vita snickerier domi-
nerar och utgör traditionella drag liksom låga 
byggnadskroppar om en våning plus vind, bran-
ta takfall. Stort inslag av tak belagda med rött 
lertegel eller eternitskivor. Trädgårdar med rika 
inslag av buskar och gårdsomgärdande träd. 

• Killerödsvägen är genom sin sträckning väl 
förankrad i landskapet och för bebyggelsen är 
vägen en mycket viktig förankringspunkt. 

• Vid Killeröd gårdsmiljö och bostadshus med 
tydlig traditionell karaktär. Dels de äldre, låga 

Hallandsåsens sluttning mot sydväst öster 
och nordost om Förslöv bildar en mäktig 
fond för en varierad landskapsbild. Utmed 
Killerödsvägen är landskapet tämligen stor-
skaligt, medan det blir betydligt mer små-
brutet utmed Margretetorpsvägen.  Om-
rådet präglas av ett stort antal småskaliga 
gårdar med ofta välbevarad karaktär.

och långsträckta bostadshusen med stensockel, 
träpanelsfasad och brant takvinkel, dels ladu-
gårdslänga i vinkel från 1900-talets mitt i tegel, 
träpanel och med eternittak. Gårdsbilden tre-
längad med grusad gårdsplan. Stengärdesgårdar 
och uppvuxna vägnära träd.
 
• Fogdarps gårdsläge med karaktäristisk be-
byggelse i rödfärgad träpanel, även stensockel 
med vitkalkad fog. Material, skala och karaktär 
knyter väl an till det småskaliga landskapet och 
bebyggelsen är exponerad från Margretetorps-
vägen.  

• Vid korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa, obrutna vyer 
söderut i landskapet.

• Utmed Margretetorpsvägen finns två typis-
ka bebyggelselägen. Dels nära anslutning till 
väg, där bostadshusen har långsidor vända mot 
vägen. Dels spridd, gles bebyggelse i det små-
brutna halvöppna landskapet ovanför vägen, i 
åssluttningen.

• Från korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa vyer söderut i 
landskapet. 

• Upplevelsen av kontakt mellan åssluttningen 
och Grevie kyrkby.
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• Fruktodlingar norr Förslöv utgör ett inslag  
med historisk kontinuitet på Bjärehalvön.

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
En trädridå bör lämnas vid bäckarna och fuktstrå-
ken måste skötas med stor hänsyn till den rika flo-
ran. Bäckraviner bör lämnas för fri utveckling och en 
skyddszon skapas på åkermarken invid vattendraget 
i syfte att minska påverkan av kväverikt vatten.

Slottet: Fortsatt hävd med röjningar och ingen göds-
ling.

Landskapsområde Lb
Skogarna bevaras och gamla träd ökar mängden död 
ved i olika former.

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Utmed Killerödsvägen mellan järnvägsbron och kors-
ningen Bokesliden bör en restriktiv hållning intas till 
såväl nya bebyggelselägen som komplettering av be-
fintlig bebyggelse. Detta med grund i vägens betydel-
se i landskapet, utblickarna från vägen i landskapet 
och förekomsten av endast glest spridd bebyggelse 
med traditionell skala och karaktärsdrag.

Bymiljön vid Bokesliden är väl samlad, med ett tradi-
tionellt svagt höjdläge i landskapet, tydliga gårdsbil-
der och bebyggelse med traditionella karaktärsdrag. 
Miljön har god anknytning till omgivande landskap. 
Exploateringsområde enligt ÖP 2008 kan på grund av 
detta ifrågasättas.

Området mellan Grevie kyrkby och Killerödsvägen 
bör hållas fri från tillkommande bebyggelse. För-
ståelsen av miljön som kyrkby är viktig och bör inte 
otydliggöras.

Bebyggelselägen i Hallandsåsens sluttning bör ta 
stöd i vägnära lägen där utblickar inte störs eller 
vara förankrade på nedsidan stigningspartier i det 
småskaliga landskapsrummet. Bebyggelselägen bör 
inte förläggas till höjdpartier på åssluttningen. Be-
byggelsen bör begränsas så att sammanhängande 
bebyggelsegrupper inte skapas. Att det alltjämt finns 

hävdade, öppna odlingsytor omgivna av lövdungar i 
åssluttningen är av central betydelse. 

Åsens höjdpartier vilka fungerar som fond synlig på 
långt avstånd bör alltjämt vara dominerade av skog-
klädda områden.

Motstående sida: Stora utblickar åt sydväst. Vy från 
åsens sluttning kring området Stenhotten.
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Ovan vänster, överst: Småskalig bebyggelsemiljö nordost om Förslöv. Ovan vänster, underst: Bebyggelseläge i 
övergången mellan odlad mark och åssluttning öster om Förslöv. Inslagen av såväl träpanel som stenstomme 
är typisk, liksom bostadshuset låga, långsträckta form. Ovan höger: Banvallen, här vid Böskestorp, utgör ett 
tydligt stråk i landskapet som minner om den gamla järnvägssträckningen nedanför åsen. 
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Ovan: Killerödsvägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan vänster: Öster om Förslöv utgörs  
odlingsmarkens övergång till Hallandsåsens sluttning delvis av bokskogspartier med stora upplevelsevärden. 
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Analyskarta delområde 6. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungränsen visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur Hallandsås och Grevie åsar 
(N3), Riksintresse Natur Hallandsås Stensån (23)

Naturreservat; Lyadalen (2002912), Hallandsås 
Nordsluttning (2000964), Täppesås (2000965), 
Korup med Älemossen och Lya Ljunghed 
(2040429)

Natura 2000; Lyadalen (SE0420284), Hallandsås 
Nordsluttning (SE0420283), Lya Ljunghed och 
Älemossen (SE0420179), Ledtorpet (SE0420292), 
Älemossen — Hulrugered (SE0420277), Korup 
(SE0420273)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
3 Atteköp
27 Finnsbo — Kungsberget
28 Gunnaröd
29 Hulrugered

30 Hunnestorp — Nidingstorp
31 Kyrkhult
32 Lya Fälad — Korup

Regionalt kulturmiljövårdsprogram
Korup — Lya fälad
Gunnaröd
Atteköp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
6 Hallandsås platå, 15 Hallandsås norra sluttning

Båstads kommuns naturvårds program
24 Lyadalen, 26 Finnsbo, 27 Hallandsåsens nord-
sluttning, 30 Dalahuset, 31 Hallandsåsens höjd-
platå

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
• Nedanför åsens norrsida består landskapet av 
stora öppna landskapsrum med spridd gårdsbe-
byggelse traditionellt belägen vid åsfoten, och 
bymiljöer som Östra Karup och Eskilstorp. Detta 
område är också präglat av närheten till E6 och 
viss storskalig externhandel.

•  Branta sluttningar mot norr och väster med 
många vypunkter. Småkulligt landskap uppe på 
åsen. 

• Åsens brantaste partier är oftast skogsklädda.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär som skapar ytterligare va-
riation i landskapet.

6. Hallandsåsens nordsluttning och östra platå
• Graden av öppenhet uppe på åsen varierar 
kraftigt mellan slutna skogsområden, mosa-
iklandskap och halvstora till stora öppna land-
skapsrum med milsvida utsikter. 

• Mindre bystrukturer finns kring Lya och Finns-
bo, i övrigt består bebyggelsen av spridda går-
dar med jord- och skogsbruk.

• Vägarna är ofta relativt slingriga och anpassa-
de till landskapets topografi.

Naturmiljö
• Hallandsås norra sluttning var en öppen od-
lingsbygd under förhistorisk tid. I historisk tid 
var sluttningen betad utmark. De senaste hund-
ra åren har skogsmiljöerna vi idag ser vuxit upp. 

• Naturvärdena i skogsmarken är dock höga ef-
tersom trädkontinuiteten på åsen är lång. Ravi-
ner och vattendrag har fungerat som reservoar 
för hotade arter. Hallandsåsens förkastnings-
branter domineras av lövskog främst bok. Bok-
skogarna varierar från torra och näringsfattiga 
hedskogar på höjdplatåerna till fuktiga och nä-
ringsrika ängsskogar med en artrik markflora 
på de nedre delarna av sluttningarna. Sluttning-
arna innehåller flera djupt nedskurna raviner 
t.ex. Kägleån som med sitt rena och syrerika 
vatten innehåller en intressant flora. Barrskog 
kommer på sikt ersättas med lövskog i de utpe-
kade naturobjekten.

• På Hallandsås höjdplatå finns ett stort och högt 
beläget odlingslandskap med inslag av unika 
ljunghedar. Området har lång hävdtradition och 
har troligen utgjorts av utmarker i en svårtill-
gänglig terräng. Hallandsåsens höjdplatå rymmer 
ett av de sista stora ljung- och fukthedsområdena 
i sydvästra Sverige. Området har ingen motsva-
righet i landet (Länsstyrelsen i Skåne, 1996).

• Stensån, inklusive den nedre delen av ån, är ett 
oreglerat vattendrag med ursprungliga stam-
mar av lax och havsöring. Ån hyser alla svenska 
nejonögearter samt groplöja. Stensån i Skåne 
län, liksom nedre delen av ån på slätten i Hal-
lands län, är kanaliserad, dock ej utloppet ge-
nom Hemmeslöv som fungerar som estuarium 
(vattenområde med bräckt vatten).

• Klarningen är en sjö längs Stensån som har 
restaurerats i omgångar sedan 2002. Sjön har 
återfått fågelvärden, men är också viktig för 
vattenregleringen nedströms.

Kulturmiljö
Särskilda miljöer
• Lya fälad: Rest av karaktäristisk fäladsmark 
för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, od-
lingsmaker och kärr i kuperat landskap. Små-
skaligt och med tradition sedan medeltiden. 
Rik förekomst av historiska lämningar som 
stensträngar, fägata, hålvägar och odlingster-
rasser. Torpruiner och stengärdesgårdar.

Hallandsåsens nordsluttning är en distinkt 
gräns mot slätten nedanför och syns på 
stort avstånd. Närmast öster om Sinarps-
dalen är platån uppe på åsen flack med 
vida utblickar. Längre österut finns skogs-
områden, men också enefälader kring my-
rområden. Mindre områden av åker och 
betesmark öppnar sig också. I öster närma-
re motorvägen finns områden med äldre 
bokskog, också här med småskaliga rum av 
odlade marker.
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• Gunnaröd: Bebyggelsemiljö med karaktäris-
tiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge 
i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad 
bebyggelse. Gårdar med kringbyggd gårdsbild, 
egnahem och mindre hus av närmast torpka-
raktär. Träpanel målad röd, puts och rött tegel 
hos den äldre bebyggelsen. Stora områden med 
terrasserade och röjda åkerytor med odlings-
rösen och i sluttningarna finns ett välbevarat 
hålvägssystem. Flera stora gravrösen och grav-
högar från bronsålder, möjligen samtida med 
åkersystemet. 

• Kyrkhult: Ensamgård i avgränsat odlat land-
skapsrum, typiskt för Hallandsås. Traditionellt 
bostadshus, lågt med rödmålad träpanel i fasad.  
Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik 
förekomst av stengärdesgårdar. Vägsträckning 
som är väl förankrad i landskapets linjer.

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Småska-
ligt odlingslandskap. Stor förekomst av forn-
lämningar som storhögar från bronsåldern, 
stensättningar från järnålder, skålgropsföre-
komster samt stensträngar. Läge för riksgräns 
Sverige-Danmark (1645-1658) markerad inom 
området. Glest spridda gårdslägen, i första hand 
knutna till lägen nära vägnät med historisk kon-
tinuitet. Avgränsade landskapsrum kring Lya by 
genom dungar och ridåer i ägogränser liksom 
förekomsten av trädomgärdning kring flera av 
gårdarna. 

Från området kring Finnsbo storslagen vy över 
Laholmsbukten. 

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Tydlig före-
komst av flerlängade gårdsbilder. Stort inslag av 

gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i 
form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad 
träpanel samt ljus puts men även fasader i sten 
med vitkalkad kraftig fog. Bebyggelsen är väl 
förankrad i landskapet genom anknytning till 
väg, terrasseringar utförda i natursten samt rik-
lig vegetation. Genom nyttjande av suterräng-
byggnation samt omgivande grönska framstår 
bebyggelseenheterna inte som dominanta i det 
ganska storskaliga landskapsrummet i åsens 
sluttning. Stengärdesgårdar ett viktigt inslag i 
odlingslandskapet.

• Bjäreds by: Betesdominerade marker, tämligen 
stort landskapsrum med tydliga gränser i form 
av skogbevuxna omgivningar. Rik förekomst 
av fornlämningar i landskapet, ofta knutna till 
höjdlägen som också utgör avgränsade lövdung-
ar. God förankring i landskapet genom läget vid 
Axeltorpsbäcken och dess omgivande trädridå 
samt utmed väg som slingrar tätt invid går-
darna. Flerlängade gårdsbilder. ”Släpp” mellan 
respektive gård där öppna ytor eller trädridåer 
tydliggör gränserna för den enskilda gården. 
Byggnader med tydligt förankrad historisk ka-
raktär genom gårdsbild, skala, den låga karaktä-
ren, faluröd träpanel. Inslag av andra fasadma-
terial som puts infärgad i vitt, rött tegel. Portar i 
avvikande färg (grön). Häckar och vägnära träd 
i bymiljön.

• Gårdsmiljöer norr om Hallandsåsen: Områden 
mellan väg 115 och åsens skogklädda bas. Från 
tunnelmynning i väster till golfbanan i öster. 
Obrutet flackt åkerlandskap som stiger mot 
åsen. Den skogklädda åsen som bildar fond. Se-
parata gårdslägen i ett mellanläge mellan väg 
och åsbas. Tydligt traditionell flerlängad gårds-

bild. Byggnadernas traditionella skala, domi-
nans av rödmålad träpanel, stort inslag av bo-
stadhus målade i ljus oljefärg. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. Bostadshus långsträckt, med låg 
takfot, relativt brant tak, små takutsprång.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet. 

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader, låga byggnadskroppar.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Bevara de öppna småbrutna odlingslandskapet med 
en variation av miljöer och hög andel betade land-
skap. Igenväxning och gödsling är aktuella hot liksom 
igenväxning, skogsplantering, energiskogsplantering 
på jordbruksmark. Bebyggelse och dikning är andra 
hot. All förenkling för djurhushållning bör vidtas för 
att minska risken för att betesdriften upphör. 

Skogarna bör utvecklas till flerskiktade/fullskiktade 
skogar där vissa träd tillåts blir riktigt gamla. Död ved 
bör lämnas i olika former.

Brynzoner bör bevaras i övergångszoner mellan skog 
och öppna marker.

Stensån är unik på grund av att det inte har släppts 
ut någon förädlad fisk. Fiskstammarna är ursprung-
liga. Hoten mot värdena i Stensån kan dels handla 
om bebyggelse, exploatering eller näringspåverkan 
men också inplantering av fisk, uttag av vatten för 
bevattningsändamål, överfiske eller tillförsel av orga-
niska gifter. Återskapandet av delar av sjön Klarning-
en är positivt för naturvärdena i området, och ytorna 
för vattenreglering och naturvärden skulle kunna 



73

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 6

utökas ytterligare om man jämför med hur området 
såg ut före de stora jordbruksreformerna (Skånska 
rekognosceringskartan 1812-1820). 

Som särskilt väl knutna till omgivande topografi och 
med stora upplevelsevärden framstår vägnätet i mil-
jön Finnsbo — Kungsberget med Lya by. Detta skapar 
ytterligare grund för en restriktiv hållning till bebyg-
gelsetillägg i vägnära lägen. 

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Åsplatåns kulturlandskap har en karaktär av av-
skildhet och ostördhet som bör värnas. Viktigt är 
landskapsrum som både är tämligen stora men tyd-
ligt avgränsade av omgivande skog, befintligt äldre 
vägnät, begränsning av bebyggelse till befintliga be-
byggelselägen samt varsamt förhållningssätt till tra-
ditionella karaktärsdrag. 

Området uppe på åsen präglas av enskilt placerade 
gårdar och denna karaktär bör vidmakthållas. 

De långa utblickarna mot landskapet nedanför åsen 
utgör en del av upplevelsen av avskildhet och stor res-
triktivitet bör intas till bebyggelsetillägg som otydlig-
gör dessa vyer.  

Ny bebyggelse bör primärt ansluta till befintliga 
gårdslägen och då helt underordnas befintlig skala, 
karaktär och material. Där gårdsbilder och byggna-
der saknar sentida tillägg och har välbevarade äldre 
karaktärsdrag är medvetna ställningstaganden till 
placering och utformning av tillkommande bebyggel-
se särskilt viktiga.

Tillägg av anläggningar utan grund i områdets agra-
ra funktion bör föregås av särskild antikvarisk förun-
dersökning och konsekvensbedömning med avseende 
på påverkan på kulturmiljö och landskapsbild.

Miljöerna Kyrkhult och Axelstorp är historiskt sett en-
samgårdar, vilket gör gårdsmiljö med kringliggande 

Höger: Odlingsrösen och fornlämningar synliga som 
kullar i landskapet präglar åsens platå.landskapsrum särskilt känsliga för tillägg av bebyg-

gelse i det kulturlandskap som är knutet till gården.

Anblicken av åsbranten från norr med den odlade mar-
ken och de glest placerade, flerlängade gårdsenheterna 
är starkt karaktärsskapande och en restriktiv hållning 
till tillkommande bebyggelse rekommenderas. 
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Motstående sida: Finnsbo — Kungsberget. Småskaligt odlingslandskap med ägogränser synliga genom stängsel och buskar i gränslinjerna. Vida utblickar över La-
holmsbukten. 
Överst vänster: Örlid, småskaligt skogsgårdsläge med god förankring till intilliggande väg. Mitten: Finnsbo — Kungsberget. Flerlängade gårdsbild. Även här finns ett 
stort inslag av gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad träpanel samt ljus puts, men även fasader i sten med vitkal-
kad kraftig fog. Underst: Gunnaröd med karaktäristiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad bebyggelse. Killeröds-
vägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan höger: Lya by har lång kontinuitet i det småbrutna landskapet uppe på åsen. Läge invid väg, anknytning 
till omgivande betesmarker samt omgivande uppvuxna träd bidrar starkt till att förankra bebyggelsemiljön i landskapet.
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Ovan: Lya fälad har stort värde som rest av en tidigare karaktäristisk fäladsmark för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, odlingsmaker och kärr i kuperat landskap. 
Småskaligt och med tradition sedan medeltiden. Rik förekomst av historiska lämningar som stensträngar, fägata, hålvägar, odlingsterrasser, torpruiner och stengärdes-
gårdar. Ovan höger, överst: Vägnät väl förankrat i landskapets linjer. Lya — Finnsboområdet. Ovan höger, mitten: Åsen möter staden. Båstads läge vid Sinarpsdalens 
mynning och den fortsatta åshöjden längre västerut avtecknar sig tydligt från Hallandsåsens krön ovan nordsluttningen. Ovan höger, underst: Kyrkhult är en ensam-
gård i ett avgränsat odlat landskapsrum, typiskt för Hallandsås. Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik förekomst av stengärdesgårdar.
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Ovan: Finnsbovägen löper ovanför och parallellt med åssluttningen. Landskapet är odlat och bebyggt, men utan att bebyggelsen intar en dominerade plats. Landska-
pet spelar en huvudroll genom marknyttjandet till bete, träd som bildar siluett mot himlen och den dramatiska utblicken.



Hallands Väderö är nordvästra Skånes speciella skärgård. Klapperstensfält med blommande 
slånbuskar, grönskimrande skogar och släta kobbar med sälar.  

Liten ö med stor variation 

Ön är inte stor, ungefär tre kilometer från syd till norr, men har mycket mer att erbjuda. Här 
finns ädellövskogar med gamla grovstammiga träd, dunkla alkärr och småvatten. Torrängar 
där triften blommar i täta mattor blandas med täta enbuskmarker och sand- och 
klippstränder. Den stora mångfalden i kombination med en lång historia av lövskog och 
naturliga betesmarker har skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv. 

De högsta naturvärdena finns i skogen 

Öns största naturvärden finns i de trädbevuxna delarna på ön. Här lever en lång rad hotade 
eller sällsynta arter, främst skalbaggar och lavar. Gemensamt för dessa är att de är beroende 
av mycket gamla, grova ädellövträd och död ved. Naturbetesmarkerna på ön är värdefulla 
genom att de har hävdats genom bete sedan urminnes tider och starkt präglats av detta. 

Kustfåglar och sälar 

Hallands Väderö är ett av länets större naturreservat som förutom huvudön också omfattar 
de grunda vattnen, öarna och skären runt denna. Några kustavsnitt och skär är reserverade 
för djurlivet. Här häckar sjöfåglar som ejder. Ön har också unika häckningar av tobisgrissla, 
tordmule och sillgrissla. Runt ön kan man ofta se knubbsälarna ligga och vila på klipporna. 
Sedan sälen blev fridlyst på 1960-talet har kolonin stadigt ökat. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 

malsve2
Textruta
Naturresarvat



Englandsdal är en sprickdal i ett gammalt utmarkslandskap på Hallandsåsens nordsluttning. I 
sprickdalen finns upp till 30 meter höga bergväggar. 

Djup sprickdal 

Englandsdals naturreservat är beläget på en platå i kanten på Hallandsåsens nordsluttning. 
Området är kuperat och på vissa platser går berget i dagen. Bäckravinen Englandsdal går 
genom de centrala delarna av reservatet. Bäckravinen övergår i norr till en djup sprickdal 
med upp till 30 meter höga bergväggar. Botten är täckt med frostsprängd sten och under 
den rinner en underjordisk bäck. 

Lövskogsdungar och orkidéer 

I Englandsdal växer små dungar av skog som främst utgörs av bok och björk med inslag av 
asp, oxel, tall, ek och fågelbär. Markskiktet består av blåbär, ljung och kråkbär. I den 
nordostliga delen av reservatet finns en liten yta med en intressant flora bestående av St 
Pers nycklar, nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, darrgräs, svinrot, jordtistel och 
backtimjan. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Hallandsås nordsluttning är ett ädellövskogsdominerat område. I områdets sluttning finns 
örtrika blandädellövskogar med ett flertal bäckraviner medan de övre delarna är 
övervägande bokskog med sumpskogar med rikare vegetation utmed surdrag och bäckar. I 
området finns flera mindre granplanteringar samt hyggen med igenväxningsvegetation. 
Berggrunden på åsen består av gnejs med överliggande jordart som domineras av lerfri 
morän. Moränen är kalkhaltig på flera ställen. Den kalkrika moränen tillsamman med rörliga 
vattnet skapar förutsättningar för en artrik lundflora i stora delar av området. I de nedersta 
delarna av sluttningen förekommer dessutom ett mindre område med postglacial sand med 
block. 
 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Täppesås naturreservat ligger på Hallandsåsens nordsluttning och domineras av bokskog. 
Täppesås ligger som en enklav i det större reservatet Hallandsås nordsluttning. 

Täppesås omgärdas av det större naturreservatet Hallandsås nordsluttning. De båda 
reservaten ligger i ett kuperat område som domineras av en örtrik ädellövskog. I fuktigare 
delar av reservaten förekommer sumpskog med al, ask och björk. I det omgivande reservatet 
Hallandsås nordsluttning finner man på sina håll en storslagen utsikt över Laholmsbukten. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Utsikten från Grevie backar, som platsen också kallas, är storslagen. Nedanför fötterna ligger 
Bjärehalvöns odlingslandskap med Skälderviken i bakgrunden. Över vattnet skymtas 
Kullaberg. Backlandskapet med sina mjuka kullar inbjuder till strövtåg och picknick. På våren 
kan man njuta av de tusentals backsippor som klär sydsluttningen i lila-prickig skrud. 

Skapade när inlandsisen drog sig tillbaka 

De betade rullstensåsarna ligger som ett rutnät på Hallandsåsens sydsluttning. De skapades i 
inlandsisens avsmältningsskede för 14 000 år sedan. Rullstensåsar består av grus som lämnas 
kvar av isälvar när inlandsisen släpper sitt grepp. Ibland låg isberg kvar i isälvarnas grus och 
när de till slut smälte bildades gropar, så kallade dödishålor. Dessa gropar fylldes efterhand 
upp med sten och grus. Härifrån hämtades förr ofta sten till husbyggen. Det sägs att Grevie 
kyrka byggdes av stenar från Grevie backar. 

Örtrika ljunghedar  

Åsryggarna har aldrig varit uppodlade och har därmed aldrig gödslats vilket skapar 
förutsättningar för en rik flora. Bete har på de torra åsryggarna skapat en 
ljunghedsvegetation som på solsidan är fylld av blommor. Här hittar man kattfot, backtimjan, 
mandelblom och tjärblomster. På våren lyser backarna av Bjärehalvöns största bestånd av 
backsippor. På de skuggigare nord- och nordvästsluttningarna är ljungheden fattigare. Här 
växer blåbär, lingon och den vitblommande stenmåran. 

Reservatet innehåller även skogspartier med lövträd och hasselbuskar. Tinabäcken, som 
flyter i reservatets norra del, har fått sitt namn av att den aldrig fryser till på vintrarna.  

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Bjärekustens naturreservat sträcker sig längs med den norra delen av Bjärehalvön. Här reser 
sig urberg som Hovs hallar och Knösen brant ur havet. Vid Hovs hallar varvas dramatiska 
klippor med klapperstensfält. 

Bjärehalvön ligger i övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön. Strömmar och vindar 
ger här upphov till stora variationer i salthalt. Den varierande salthalten tillsammans med 
den varierade havsbottnen som består av sand, grus och sten har gett upphov till områdets 
rika marina flora och fauna. Hit söker sig även havsfåglar, sälar och tumlare i jakt på föda. 

Branta klippor och grottor 

Längst ut på Bjärehalvön ligger det dramatiska landskapet kring Hovs hallar. Här varvas 
klapperstensfält med branta klippor. Hovs hallar består av blottad, rödaktig urbergsgnejs 
som präglats av havets krafter. I rasbranterna finner man stenblock som brutits loss från 
klipporna och vid strandkanten finner man stenblock som krossats och slipats till runda 
klapperstenar. Det kan vara lite svårt att ta sig ned till stranden, men väl nere kan man 
spendera lång tid åt att utforska de grottliknande bergsformationerna, raukarna och 
stranden. Ovanför klipporna breder vida enefälader ut sig. 

Utmärkt fågelskådning 

Fågellivet domineras av änder och måsfåglar. Riktigt stormiga dagar hukar fågelskådarna 
bland klipporna i väntan på att vindarna ska blåsa in sällsynta havsfåglar från Atlanten. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



På Stora Hults fälad möts besökaren av ett kulturpräglat och ålderdomligt landskap som förr 
var en betydligt vanligare syn längs de skånska kusterna. De kustnära markerna på 
Bjärehalvön har troligtvis betats i tusentals år och reservatet utgör en rest av det förr så 
vidsträckta beteslandskapet i trakten. 

Under 1900-talet försvann en stor del av landets öppna betesmarker. Några planterades 
med gran och tall och andra övergavs och växte igen. Stora Hults fälad är inget stort 
reservat, men kan likväl ge en glimt av hur en stor del av de skånska kusterna såg ut för ett 
par hundra år sedan. 

I Stora Hults fälad är marken övervägande sandig och torr. De allra torraste delarna av 
reservatet utgörs av gamla sanddyner. På fäladen finner man ett glest buskskikt, men 
överlag är det gräs som dominerar i reservatet. På de torra markerna växer härdiga växter 
som gul fetknopp, trift och backtimjan. I reservatets västra del finns friskare marker med 
inslag av starrvegetation. 

Reservatets öppna marker lockar bland annat till sig vadarfåglar som strandskata och 
tofsvipa. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Lyadalen - Markerade strövstigar leder dig genom frodiga lövskogar och fornlämningsrika 
betesmarker i Lyadalens naturreservat. Lyabäckens djupa ravin är ett givet besöksmål liksom 
Brattenborg, som bjuder på storslagen utsikt vid fint väder. 

Rika lövskogar 

De branta sluttningarna ner mot Lyadalen och Sinarpsdalen är täckta av lövskog. Om våren 
hörs en livlig småfågelkör av grå flugsnappare, härmsångare och grönsångare. 

I de kalkrika och fuktiga lövlundarna växer en mångfald av örter, mossor och lavar. 
Skogssvingel, strutbräken, trolldruva och myskmadra trivs här, liksom den sällsynta 
månviolen. 

Lyabäcken 

Lyabäcken, som korsar den norra delen av reservatet, kastar sig ner mot Sinarpsdalen i små 
forsar och fall. I det kalla och klara vattnet lever en lokal öringstam. Med lite tur får du syn 
på den grågula forsärlan, som återkommer från varmare breddgrader redan i mars eller 
början av april. 

Betesmarker och fornlämningar 

Böljande betesmarker breder ut sig ovan de lövklädda sluttningarna. Gravhögar, rösen och 
stensättningar är väl synliga i det öppna beteslandskapet. Intill fornlämningar och berghällar 
växer backtimjan, slåttergubbe och gökärt. Söder om Varegården finns ett cirka sex meter 
högt stup, som enligt sägnen ska ha fungerat som ättestupa förr i tiden. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Naturreservatet Axelstorps skogar ligger på Hallandsåsens nordvästra sluttning. Området 
karaktäriseras av bäckraviner klädda av bok och på sina håll går urberget i dagen. 

Bäckravin med mossor och lavar 

I ravinerna hålls luftfuktigheten hög och här finns många äldre träd som på grund av sitt 
svårtillgängliga läge inte har avverkats. Tillsammans har detta gett upphov till en rik lav- och 
mossflora med bland annat de rödlistade arterna röd bokvårtlav och orangepudrad 
klotterlav. 

Artrik bottenfauna 

Ravinbottnarna är steniga men på ett par ställen finns mindre flodplan som är bevuxna med 
ask. Även sumpalskog förekommer kring områdets två bäckar, Bjäredsbäcken och 
Axelstorpsbäcken. I alsumpskogen utmed Axelstorpsbäcken växer den rödlistade 
alsidenmossan som är knuten till murken alved i skuggig och fuktig miljö. Axeltorpsbäcken 
har en artrik bottenfauna med flera arter av bäcksländor, nattsländor och skalbaggar. Arter 
som är typiska för rent och syrerikt vatten. En hotad art som påträffats är nattsländan 
Odontocerum albicorne, som endast förekommer i orörda raviner. 

Fågelliv 

Fågellivet i Axelstorps skogar är rikt och spännande. I den varierande skogen häckar många 
olika arter och stannar du till för att speja och lyssna en försommardag kan du få uppleva 
bland annat hackspettar, trädkrypare och skogsduva. Längs med ravinen kan man träffa på 
forsärla och strömstare. 

Fornlämningar 

Tydliga spår av förhistoriskt jordbruk finns i bokskogen strax norr om vägen mellan Axelstorp 
och Bjäred. Här finns fem terassformade åkerytor och 10-tal röjodlingsrösen. Dessutom går 
flera hålvägar i anslutning till åkrarna. Ytterligare ett område med röjningsrösen och 
mellanliggande åkerytor samt en åkerterass finns i anslutning till ravinerna. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Stora Hults strand är en rest av ett uråldrigt beteslandskap som tidigare har präglat den 
skånska kustremsan. De gamla betesmarkerna och sandstranden hyser en artrik flora och ett 
rikt fågelliv. Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna. 

Stora Hults strand ligger i anslutning till Vejbystrands norra delar och omfattar ett 
ålderdomligt utmarkslandskap. Reservatet sträcker sig även en bit ut i Skälderviken och 
skyddar därmed grunda sandbottnar som utgör betydelsefulla lek- och yngelplatser för 
många fiskarter. 

Hävdgynnad flora 

Längs sandstranden vid Stora Hult växer gåsört, marviol, saltarv, strandskräppa och 
strandaster samt flera olika mållor. Lite längre upp på land finns dyner med de sandbindande 
gräsen sandrör och strandråg. Flera diken går igenom området och i några av dem växer den 
sällsynta växten källfräne. Fläckvis finns ytor med kortvuxen hedvegetation. där kan man 
hitta växer som borsttåtel, fårsvingel, liten blåklocka, gul fetknopp, backtimjan, blåmunkar, 
styvmorsviol, bergsyra och vårarv. 

Häckande fåglar 

Flera olika sjöfåglar häckar inom området, bland annat gravand, ejder, småskrake, 
strandskata, större strandpipare, rödbena och gråtrut.  

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Längs södra Bjärekusten breder strandängarna ut sig, betade sedan tusentals år. Landskapet 
är en mosaik av vått och torrt, näringsrikt och näringsfattigt, sand, klappersten och klippor. 
Här finns utrymme för många olika arter – några av dem är riktiga rariter. 

Öppna marker och badplatser 

Södra Bjärekusten domineras av olika slags öppen mark. De betade enefäladerna har gett 
upphov till en karaktäristisk flora bestående av växter som är beroende av långvarig hävd. 
Stranden är huvudsaklig stenig och blockig och på vissa partier breder stora klapperstensfält 
ut sig. Här och var har även vit sand avsatts och lagt grunden för ett antal populära 
badplatser. 

Strandängarnas flora och fauna 

På de betade strandängarna kan man hitta både häckande vadare och småfåglar som 
stenskvätta och hämpling. Det flacka kustlandskapet hyser även ett flertal småvatten som 
utgör hemvist för olika hotade grodarter, som strandpadda och större vattensalamander. 
Har man tur kan man även hitta växtrariteterna småfrossört och flytsvalting vid något av 
dessa småvatten. På den näringsfattiga, torra betesmarken trivs små, skira växter som 
kattfot och dvärglin. 

Skäldervikens djurliv 

Utanför strandängarna breder Skälderviken ut sig. Vattnet är rikt på fisk och här simmar 
havets däggdjur – tumlare, knubbsäl och gråsäl. Ejder och småtärna är några av de fåglar 
som drar nytta av vattnets rikedomar. 

Skånes största gravhög 

Bjärehalvön tillhör landets äldsta kulturbygder och den stora mängden fornlämningar i 
trakten vittnar om människans användning av marken genom tiderna. Bland 
fornlämningarna i reservatet sticker särskilt bronsåldersgravhögen Dagshög ut. Med en höjd 
på 5 meter och en diameter på 42 meter är Dagshög Skånes största gravhög. 

 



Korup med Älemossen och Lya ljunghed 

På Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet, ligger rester av det ålderdomliga natur- 
och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. En vandring genom reservatet 
visar upp den vackra naturen med fäladsmarker, ljunghedar och en av sydvästra Sveriges få 
högmossar – Älemossen. 

Korup 

Kring Korup ligger minnen från det småskaliga jordbruket kvar. Små åkerlyckor blandas med 
fäladsmark. Här hittar man stengärdsgårdar, odlingsrösen och topphuggna bokar som 
påminner oss om dåtidens slit. 

Fäladsmarken varierar mellan torra områden där slåttergubbe, käringtand och ängsvädd 
blommar till fuktiga partier med granspira och myrlilja. Längs åkerholmar och 
stengärdsgårdar växer träd och buskar som är viktiga för insekter och fåglar. 

Lya ljunghed 

Det trädlösa hedlandskapet som byarna använt som utmark skapades under 1500- och 1600-
talet genom att träden höggs och intensivt bete tog vid. På den tiden brände man 
ljunghedarna med jämna mellanrum för att förbättra betet. Idag utförs naturvårdsbränning 
på dessa marker för att gynna de växter och insekter som trivs på den öppna ljungheden. 

På Lya ljunghed finns ovanligt många törnskator och man kan se den vackre hannen sitta i 
toppen av en enbuske vaktande sitt revir. Ibland kan man även se makabra spår efter 
törnskatorna eftersom de ofta spetsar sina bytesdjur (insekter, små gnagare, fågelungar och 
så vidare) på taggar och törnar. På så vis bygger de upp ett matförråd inför sämre dagar. 

Älemossen 

Älemossen är en högmosse som består av en kantskog med tall och björk och ett stort, 
öppet mosseplan. Tuvor med kråkbär, tranbär och hjortron blandas med våta sänkor. Hela 
mossen är uppbyggd av vitmossor och i grunda sänkor kan man hitta den insektsätande 
växten rundsileshår. Den lysande gula myrliljan blommar på försommaren. Längre fram på 
sommaren hittar man klockljung med sina rosalila klockor. 

Vandringar i mångskiftande natur 

Skåneleden passerar genom naturreservatet och går över Älemossens öppna vidder. Man 
kan starta vid lägerplatsen vid Korröd, i utkanten av Båstad och vandra över Älemossens 
vidder och över fäladsmark och ljunghed. Det finns en utsiktsplattform på mossen som man 
kan nå via Skåneleden. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 

 



Haralds ängar utgör en av de få kvarvarande resterna av ett traditionellt ängsbruk. 
Naturreservatet utgörs av ängsmark, öppen betesmark och mer lundartad betesmark. I 
området växer en mängd arter som är beroende av långvarig hävd. 

Ängsmarker på Hallandsåsen 

Haralds ängar ligger på Hallandsåsens sydvästra sluttning strax nordost om Förslöv. Området 
ligger på gränsen mellan åsens varierande bokskogslandskap och den öppna slätten ut mot 
havet. I sydöstra kanten av området finns källsprång, vars vatten sipprar ner mot väst och 
håller en del av ängen ständigt fuktig. 

Öppna marker med lång kontinuitet 

Som en följd av den långa hävdkontinuiteten har området har stora biologiska värden. Trots 
sin ringa storlek finns en stor variation i struktur och ljusförhållanden med solbelysta 
stammar och enstaka äldre hamlingspåverkade träd. Slåtterängen är i stort sett öppen med 
enstaka blommande, bärande buskar som ros, hagtorn och vildapel. Betesmarken varierar 
från helt öppen i norr till en mer lundartad karaktär i söder. 

Artrik flora 

I området växer flertalet arter som är typiska för marker med långvarig hävd. På den öppna 
slåtterängen finner man bland annat svinrot, stor blåklocka, smörboll och Jungfru Marie 
nycklar. I de trädklädda betesmarkerna växer till exempel gökärt, lungört och grönvit 
nattviol. 

Restaurerade slåtterängar 

Haralds ängar slåttrades fram till slutet av 1930-talet. Därefter upphörde hävden och 
området växte igen fram tills man på 1980-talet återupptäckte områdets höga värden, 
restaurerade marken och återupptog den regelbundna hävden. Haralds ängar har fått sitt 
namn efter Harald Johansson som tillsammans med naturskyddsföreningen tog initiativet till 
den återupptagna hävden. 

Källa: Länsstyrelsen Skåne 
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 Hallands Väderö (SE0420002)

Skala: ~1:113,124 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Hallands Väderö

Områdeskod: SE0420002

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 1,834.4 ha

Datum:

Sammanställt: 1995-12-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 1996-06

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA: 1996-12

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område som är av både gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt
fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod) (SPA/SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Ö, Naturen på Hallands Väderö är mycket omväxlande med ängar, skogar, kärr, enbuskmarker och
ljunghedar. Karaktäristiskt för Hallands Väderö är busksnåren. Särskilt i skogsbrynen på den västra
sidan är dessa starkt påverkade av vinden. Ön, med dess kringliggande holmar och skär är av stor vikt
för områdets sälstam och fågelfauna.

Kvalitet: Värdefull naturbetesmark och betad skog med mycket lång hävdkontinuitet. Skogen består av en unik
ädellövskog. Öns skogsområden är av stor ekologisk betydelse både internationellt och nationellt
genom den stora arealen ädellövskog med stort innehåll av död ved, samt genom förekomsten av såväl
trädbevuxna som öppna naturbetesmarker. Öns skogsområden och naturbetesmarker, främst de
trädbärande områdena, hyser en unik flora och fauna.

Belastning:
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Natura naturtyper

Kod Namn Areal

1140 Blottade ler- och sandbottnar 3.4 ha

1210 Driftvallar 9.9 ha

5130 Enbuskmarker 83.1 ha

6410 Fuktängar 2.5 ha

2130 Grå dyner 1.2 ha

8230 Hällmarkstorräng 2.9 ha

6430 Högörtängar 0.1 ha

1150 Laguner 1.9 ha

9080 Lövsumpskog 7.4 ha

9110 Näringsfattig bokskog 15.3 ha

9190 Näringsfattig ekskog 31.6 ha

9130 Näringsrik bokskog 2.8 ha

1170 Rev 54.7 ha

1330 Salta strandängar 8.2 ha

1110 Sandbankar 24.8 ha

6270 Silikatgräsmarker 2.8 ha

6230 Stagg-gräsmarker 3.8 ha

1220 Sten- och grusvallar 1.9 ha

91E0 Svämlövskog 14.6 ha

4030 Torra hedar 13.4 ha

9070 Trädklädd betesmark 20.1 ha

1230 Vegetationsklädda havsklippor 35.8 ha

2120 Vita dyner 0.4 ha

9180 Ädellövskog i branter 1.0 ha

7140 Öppna mossar och kärr 1.6 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Bivråk
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Brushane
Fiskgjuse
Fisktärna
Grönbena
Kentsk tärna
Knubbsäl
Ljungpipare
Läderbagge
Mindre flugsnappare
Myrspov
Silvertärna
Småtärna
Stenfalk
Sångsvan
Törnskata
Vitkindad gås
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 Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360)

Skala: ~1:910,758 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Nordvästra Skånes havsområde

Områdeskod: SE0420360

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad

Totalareal: 134,240.797 ha

Datum:

Sammanställt: 2016-06-01

Uppdaterat:

Datum, SCI-förslag: 2016-12

Datum, SCI:

Datum, SAC:

Datum, SPA: 2016-12

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område som är av både gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt
fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod) (SPA/SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Området sträcker sig från helt kustnära ut till ekonomisk zon. Djupintervallet varierar mellan dryga 3
m till 46 m. Dominerande djupintervall är 20-30 m. I Öresundsdelen blandas vattenmassor med olika
salthalt. Mjukbottnar dominerar (mest lera, men även sand) men det finns även inslag av hårdbottnar
runt Kullen. Stor variation i biotoper, evertebrat- och fiskfauna. Övervintringsområde för sjöfågel. Hög
förekomst av tumlare under hela året, särskilt varmare halvåret. Kalvar vanligt förekommande.

Kvalitet: Område med en diverse bottenfauna, bl a koralldjur, och som utgör ett viktigt lekområde för torsk. Det
förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och området är särskilt viktigt för
sjöorre och svärta (viktigast lokalen i landet för dessa båda arter). Tumlare förekommer under hela året
och i högst antal under det varmare halvåret. Par med mor och kalv ses vanligen och även grupper med
tumlare. Knubbsäl är vanligt förekommande, men det finns även gråsäl.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

1170 Rev 1775.6 ha

1110 Sandbankar 23944.1 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Alfågel
Bergand
Bläsand
Dvärgmås
Ejder
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Gravand
Gräsand
Gråhakedopping
Gråsäl
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Knipa
Knubbsäl
Knölsvan
Labb
Mellanskarv
Prutgås
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Smålom
Småskrake
Småtärna
Storlom
Storskarv
Storskrake
Svarthakedopping
Svarttärna
Svärta
Sångsvan
Tobisgrissla
Toppskarv
Tordmule
Tumlare
Vigg
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 Hallands Väderö (SE0420002)

Skala: ~1:113,124 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Hallands Väderö

Områdeskod: SE0420002

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 1,834.4 ha

Datum:

Sammanställt: 1995-12-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 1996-06

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA: 1996-12

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område som är av både gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt
fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod) (SPA/SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Ö, Naturen på Hallands Väderö är mycket omväxlande med ängar, skogar, kärr, enbuskmarker och
ljunghedar. Karaktäristiskt för Hallands Väderö är busksnåren. Särskilt i skogsbrynen på den västra
sidan är dessa starkt påverkade av vinden. Ön, med dess kringliggande holmar och skär är av stor vikt
för områdets sälstam och fågelfauna.

Kvalitet: Värdefull naturbetesmark och betad skog med mycket lång hävdkontinuitet. Skogen består av en unik
ädellövskog. Öns skogsområden är av stor ekologisk betydelse både internationellt och nationellt
genom den stora arealen ädellövskog med stort innehåll av död ved, samt genom förekomsten av såväl
trädbevuxna som öppna naturbetesmarker. Öns skogsområden och naturbetesmarker, främst de
trädbärande områdena, hyser en unik flora och fauna.

Belastning:
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OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I SKÅNE LÄN 

Områdesnummer och områdesnamn: 
FM 01 Bjärekusten-Skälderviken 

Kommuner: 
Båstad och Ängelholm 

Area: 
6700 ha 

Huvudkriterier: 
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. 

Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed 
berikande upplevelser. 

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. 

Stödkriterier: 
• Intresseväckande natur- och kulturvärden
• Tilltalande landskapsbild
• Omväxling
• Särprägel
• Bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• Tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjade
• Förutsättningar för att vårda området - förekomst av anläggningar eller

service, såsom toalett, sopsortering, parkering, eldstäder, lägerplatser,
vindskydd o.s.v.

• Att det finns markerade leder och informationsskyltar
• Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
• Möjligheterna att komma till och in i området samt vistas i eller i anslutning till

området.

Friluftsaktiviteter: 
Vandring, strövande, promenader, bad, båtliv, naturupplevelser, kulturupplevelser, 
fritidsfiske, fågelskådning, ridning. 

Beskrivning av områdets värden: 
Kusten längs Bjärehalvön och är varierad och erbjuder såväl sandstränder som 
klapperstensstränder och klippkust. Beteslandskapet längs kusten har lång 
kontinuitet och strandängarna har mycket art- och individrika växtsamhällen och 
utgör häckningsplats för många fågelarter. Bjärekusten har i tusentals år påverkats 
av mänskliga aktiviteter vilket skapat ett öppet landskap rikt på fornlämningar, inte 
minst från bronsåldern, vilka ofta har en framträdande plats i landskapet. Det öppna 

malsve2
Textruta
Friluftsliv



odlingslandskapet på norra Bjärehalvön är ålderdomligt och erbjuder vida utblickar 
över havet. Vid Hovs hallar möter den yttersta delen av Hallandsåsen havet. Här 
finns dramatiska klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer. 
På Bjärehalvöns spets ligger Knösen som med sina 154,7 meter över havet är en av 
Skånes högst belägna platser med en magnifik utsikt. Stensån leder till den 
nyanlagda våtmarken Klarningen som erbjuder möjligheter till rekreation. I områdetas 
södra delar finns fina badstränder, omfattande sanddynsystem och strövvänlig 
tallskog.  
 
Bjärehalvön och Skäldervikskusten är mycket populära utflykts- och turistmål för 
såväl lokalbefolkningen, regionens invånare som för landets semesterfirare. Området 
erbjuder goda möjligheter till vandring och Skåneleden går längs med havet genom 
hela riksintresseområdet. Det finns möjligheter till bad längs hela kusten och 
iordningställda badplatser finns på många platser. Den rika naturmiljön möjliggör 
naturstudier såsom fågelskådning. Viss möjlighet till vindsurfing, fiske, klättring och 
dykning finns. Ridning är en populär aktivitetet och det finns flera 
turridningsverksamheter på Bjärehalvön. På norra Bjärehalvön finns det gott om 
mindre vägar som lämpar sig väl för cykling. 
 
Längs kusten finns många angörningspunkter med toaletter, rast- och eldplatser. 
Campinganläggningar och stugbyar finns, och i samhällena erbjuds service i form av 
butiker, restauranger och hotell. Kustzonen är lättillgängligt med bil och 
parkeringsplatser finns på många ställen. Flera busslinjer trafikerar vägarna utmed 
kusten.  
 
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden: 
Naturvärdena vårdas och består. Naturreservat inom området förvaltas enligt 
skötselplan. Strandskyddet respekteras och tillsyn utövas vid behov. Stigar ner mot 
havet hålls framkomliga och Skåneleden bevaras och underhålls. Jordbruk och 
bebyggelseexploatering sker med stor hänsyn till natur- och kulturmiljövården.  
 
Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets 
värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet liksom 
negativ visuell inverkan av t ex master och vindkraft. För stort slitage i naturmarker 
och störande användning av vattenområden kan skada områdets värden. 
 
Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten till området genom exempelvis 
bättre möjligheter att ta sig till området med kollektivtrafik samt informationsspridning.  
 
Planering och säkerställande:  
Inom området finns naturreservaten Bjärekusten, Englandsdal, Södra Bjärekusten, 
Stora Hults strand och Ängelholms strandskog. Området berörs av Natura 2000-
områdena Bjärekusten och Ängelholms kronopark. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5sen


Stränderna längs kusten och områdets vattendrag omfattas till största delen av 
strandskydd, vid kusten delvis utökat på land till upp till 300 meter. Inom området 
finns förordnanden enligt 19 § dåvarande naturvårdslagen, sk. landskapsbildsskydd. 
Mindre delar av vattenområdet omfattas av fredningsområden för fisk enligt 
fiskelagen. 
 
Andra riksintressen som berörs: 
Området berörs av riksintresse för naturvården N1 Hallands Väderö med omgivande 
hav – kustområdet Torekov – Båstad – kustområdet Torekov – Vejbystrand, N2 
Nedre Stensån, N40 Rönneås dalgång – Ageröds mosse och N42 Ängelholms 
strandskog samt av riksintresse för kulturmiljövården M:36 Båstad-Norrvikens 
trädgårdar, L:K34 Gröthögarna-Segelstorp och L:K35 Dags hög.  
 
Området ingår i sin helhet i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1 och 4 §§ 
miljöbalken och i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen, Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden, enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken.  

Områdets avgränsning: 
Området angränsar till riksintresseområdena för friluftslivet Laholmsbukten och 
Hallandsås i Hallands län. 
 



OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I SKÅNE LÄN 
 
Områdesnummer och områdesnamn: 
FM 02 Hallandsås 
 
Kommuner: 
Båstad, Ängelholm och Örkelljunga 
 
Area: 
17 560 ha 
 
Huvudkriterier: 
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. 
 
Stödkriterier: 

 Intresseväckande natur- och kulturvärden 

 Stillhet/tystnad/låg ljudnivå 

 Tilltalande landskapsbild  

 Omväxling 

 Särprägel  

 Bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar 

 Lämplig terräng med variationsrik topografi 

 Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens 

 Förutsättningar för att vårda området - förekomst av anläggningar eller 
service, såsom toalett, sopsortering, parkering, eldstäder, lägerplatser, 
vindskydd o.s.v. 

 Att det finns markerade leder och informationsskyltar 

 Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m. 

 Möjligheterna att komma till och in i området samt vistas i eller i anslutning till 

området.  

 Möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar 

(”vildmarksområden”) 

 
Friluftsaktiviteter: 
Vandring, strövande, promenader, bad, naturupplevelser, kulturupplevelser, 

fritidsfiske, orientering, geocaching, fågelskådning, ridning, övernattning/tältning. 

 
Beskrivning av områdets värden: 
Hallandsåsen är ett mycket dominerande inslag i landskapet och från dess höjder 

erbjuds fantastiska vyer över både Laholmsbukten i norr och Kullberg på andra sidan 

Skälderviken i söder. På högplatån samt på nord- och västsluttningen finns ett 

kuperat och mångskiftande natur- och kulturlandskap. Här finns även myrkomplex 

med höga naturvärden. Vid Båstad klyver Sinarpsdalen, med ett ålderdomligt präglat 

landskap, in i åsen. På den branta sydsluttningen i riksintressets östliga utlöpare blir 

landskapet mer skogsrikt. Västersjön och Rössjön är opåverkade näringsfattiga 

skogssjöar med klart vatten omgivana av lövskog. Nordöst om Rössjön skär ravinen 



Trollehallar djupt i Hallandsåsens sluttning. På flera ställen har ravinen mer än trettio 

meter höga väggar där gnejsberggrunden är synlig långa sträckor. Norr om sjöarna 

finns strövområdet Djurholmen som domineras av bok- och barrskog samt den stora 

Djurholmamossen och en bäckravin med små vattenfall. 

 

Området är relativt otillgängligt och i stora delar kan man uppleva stillhet och ostörd 

natur. Enklare anläggningar för friluftslivet finns framförallt i naturreservaten i 

nordväst samt i strövområdet Djurholmen. Markerade strövstigar finns vid en handfull 

besöksmål och Skåneleden löper upp på åsen från Båstad för att så småningom vika 

av in i Hallands län. Man kan även vandra eller cykla längs småvägar och 

skogsbilvägar. Turridning arrangeras inom området. Västersjön och Rössjön lämpar 

sig väl för bad och fiske. Området nås i princip endast med bil.  

 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden: 
Naturvärdena vårdas och består. Naturreservat inom området förvaltas enligt 

skötselplan. Befintliga leder inklusive Skåneleden bevaras och underhålls. Området 

lämnas fritt från ytterligare exploateringar. Naturvårdshänsyn tas i skogsbruket.  

 

Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets 

värden är särskilt bebyggelseexploatering, anläggande av vindkraft, täktverksamhet 

samt bullerstörande verksamheter. Försämring av vattenkvaliteten i sjöar och 

vattendrag kan skada områdets värden liksom störande friluftsaktiviteter i de mer 

orörda delarna av området. Hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet 

vid sjöarna kan skada värdena påtagligt. 

 

Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten genom exempelvis bättre 

möjligheter att ta sig till området med kollektivtrafik samt genom 

informationsspridning. Fler enkla anläggningar för friluftsliv kan tillskapas.   

 

Planering och säkerställande: 
Inom området finns naturreservaten Axelstorp, Hallandsåsens nordsluttning, Korup 

med Älemossen och Lya Ljunghed, Lyadalen och Täppesås. Området berörs av 

Natura 2000-områdena Djurholmamossen, Hallandsås nordsluttning, Korup, 

Ledtorpet, Lya ljunghed och Älemossen, Lyabäcken, Århultsbäcken och Älemossen-

Hulrugered. 

 

Ett antal vattendrag och sjöar omfattas av strandskydd. Delar av området omfattas av 

förordnande enligt 19 § dåvarande naturvårdslagen, sk. landskapsbildsskydd. 

Rössjön utgör djurskyddsområde för att skydda fågellivet.  

 

Andra riksintressen som berörs: 
Området berörs av riksintresse för naturvården N3 Hallandsåsen samt av riksintresse 

för kulturmiljövården L:K33 Salomonhög-St. Nötte.  

 



Området ingår i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen, 

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, enligt 4 kap 1 och 2 §§ 

miljöbalken.  

Områdets avgränsning: 
Området angränsar till riksintresseområdet för friluftslivet Hallandsås i Hallands län. 

 

 

 

 
 



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

1140 Blottade ler- och sandbottnar 3.4 ha

1210 Driftvallar 9.9 ha

5130 Enbuskmarker 83.1 ha

6410 Fuktängar 2.5 ha

2130 Grå dyner 1.2 ha

8230 Hällmarkstorräng 2.9 ha

6430 Högörtängar 0.1 ha

1150 Laguner 1.9 ha

9080 Lövsumpskog 7.4 ha

9110 Näringsfattig bokskog 15.3 ha

9190 Näringsfattig ekskog 31.6 ha

9130 Näringsrik bokskog 2.8 ha

1170 Rev 54.7 ha

1330 Salta strandängar 8.2 ha

1110 Sandbankar 24.8 ha

6270 Silikatgräsmarker 2.8 ha

6230 Stagg-gräsmarker 3.8 ha

1220 Sten- och grusvallar 1.9 ha

91E0 Svämlövskog 14.6 ha

4030 Torra hedar 13.4 ha

9070 Trädklädd betesmark 20.1 ha

1230 Vegetationsklädda havsklippor 35.8 ha

2120 Vita dyner 0.4 ha

9180 Ädellövskog i branter 1.0 ha

7140 Öppna mossar och kärr 1.6 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Bivråk
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Brushane
Fiskgjuse
Fisktärna
Grönbena
Kentsk tärna
Knubbsäl
Ljungpipare
Läderbagge
Mindre flugsnappare
Myrspov
Silvertärna
Småtärna
Stenfalk
Sångsvan
Törnskata
Vitkindad gås



 Hallands Väderö (SE0420002) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 238,31m

 Stora Hults fälad (SE0420149)

Skala: ~1:4,766 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Stora Hults fälad

Områdeskod: SE0420149

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 4.8 ha

Datum:

Sammanställt: 1995-12-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 1997-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Traditional grazing land on an area of shifting sands just by the coast of Skälderviken. A small stream
through the area runs dry during hot summers. Most of the coastal areas int this part of the County have
been exploited for recreational purposes. Stora Hulst fälad is one of very few exceptions, surrounded
by holidays resorts as it is.

Kvalitet: One of very few remaining common grazing lands in the region. Open grassland with small numbers of
junipers, elder bushes and hawthorn dispersed over the site. The flora is dominated by drought-resistant
plants such as Carex arenaria, Sedum acre and Armeria maritima. Close to the small stream moist
meadows are dominating. The grasslands have never been exposed to nitrogen fertilizers.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

6410 Fuktängar 0.7 ha

6270 Silikatgräsmarker 3.4 ha

6230 Stagg-gräsmarker 0.1 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Stora Hults fälad (SE0420149) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 2,08km

 Lya ljunghed och Älemossen (SE0420179)

Skala: ~1:41,509 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Lya ljunghed och Älemossen

Områdeskod: SE0420179

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 230.5 ha

Datum:

Sammanställt: 1996-09-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 1997-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: An open Calluna-heath in a hilly moraine-landscape on the top of Hallandsås. The moraine-soils a poor
in nutrients. Close to the heath-area is a mire-complex with a raised bog, partly destroyed by
peat-digging and drainage, but still with natural and undisturbed parts.

Kvalitet: A good example of a Calluna-heath in the nortwestern part of the county. The surroundings are under
reconstruction to restore the old agrarian landscape.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

5130 Enbuskmarker 3.7 ha

4010 Fukthedar 17.7 ha

7110 Högmossar 76.6 ha

7120 Skadade högmossar 13.5 ha

91D0 Skogsbevuxen myr 48.8 ha

6230 Stagg-gräsmarker 0.3 ha

91E0 Svämlövskog 1.1 ha

4030 Torra hedar 38.4 ha

7140 Öppna mossar och kärr 17.4 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Lya ljunghed och Älemossen (SE0420179) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 14,06km

 Bjärekusten (SE0420232)

Skala: ~1:281,150 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Bjärekusten

Områdeskod: SE0420232

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 631.2 ha

Datum:

Sammanställt: 1997-09-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 1998-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: The bedrock is precambrian; gneisses in the south and sandstone to the north. Coastal, almost Atlantic,
heaths with a large number of small fens and streams, interrupted by large areas of shingle and rocky
areas. Extensive grazing during at least 1000 years has created an open landscape with species-rich
grasslands.

Kvalitet: Largely unexploited coastal area with wonderful beaches, sanddunes, salt pastures, mesophile
grasslands, large areas of shingle and rough, rocky areas. The southern parts are rather flat, whereas the
rocky areas at Hovs hallar in the north offer an excellent view of the sea. The reserve is dominated by
large areas of grassland that has been used by grazing cattle and sheep for centuries. The long tradition
of grazing has resulted in a rich and varied flora, including a large number of rare and threatened
plants. The reserve holds the total swedish population of Scutellaria minor, as well as the largest
population of Luronium natans in Sweden.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

1140 Blottade ler- och sandbottnar 0.1 ha

1210 Driftvallar 6.5 ha

5130 Enbuskmarker 41.7 ha

4010 Fukthedar 0.7 ha

6410 Fuktängar 32.0 ha

2110 Fördyner 11.2 ha

2130 Grå dyner 21.5 ha

8230 Hällmarkstorräng 0.4 ha

9080 Lövsumpskog 4.2 ha

7230 Rikkärr 11.1 ha

2140 Risdyner 4.8 ha

1330 Salta strandängar 28.0 ha

2170 Sandvidedyner 0.2 ha

6270 Silikatgräsmarker 40.2 ha

6230 Stagg-gräsmarker 1.2 ha

1220 Sten- och grusvallar 10.8 ha

91E0 Svämlövskog 0.6 ha

4030 Torra hedar 36.0 ha

1230 Vegetationsklädda havsklippor 26.3 ha

2120 Vita dyner 0.3 ha

7140 Öppna mossar och kärr 3.0 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Flytsvalting
Kalkkärrsgrynsnäcka



 Bjärekusten (SE0420232) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 1,40km

 Korup (SE0420273)

Skala: ~1:27,983 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Korup

Områdeskod: SE0420273

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 81.9 ha

Datum:

Sammanställt: 2000-02-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2000-07

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Korup is a variable nature- and cultural landscape where fields and common pasture lands alternating
between beech groves, alder fens and soaks. The cultivated landscape is old-fashioned with many
remains of older times.

Kvalitet: Common pastures are mostly unaffected by chemical improvement and contain both valuable
vegetation types and plant species. Some beech groves have a few old beeches with signs of earlier
topping. These trees have a great cultural value, but are also valuable for many organisms.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

5130 Enbuskmarker 1.7 ha

4010 Fukthedar 3.8 ha

9110 Näringsfattig bokskog 10.6 ha

91E0 Svämlövskog 10.6 ha

4030 Torra hedar 18.0 ha

9070 Trädklädd betesmark 0.7 ha

7140 Öppna mossar och kärr 6.7 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Korup (SE0420273) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 1,12km

 Älemossen-Hulrugered (SE0420277)

Skala: ~1:22,381 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Älemossen-Hulrugered

Områdeskod: SE0420277

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 41 ha

Datum:

Sammanställt: 2000-03-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2000-07

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Ligger i ett kuperat landskap på Hallandsåsen. Gränsar till Natura 2000-området Lya Ljunghed och
Älemossen. Bara en del av den 170 ha stora Älemossen ingår i Natura 2000-området. Myren är
påverkad av det västliga läget med björkdominerade laggkärr och västlig vegetation, vilket gör myren
till en ovanlig typ för region. Spår av tidigare torvtäckt finns. Området består också av en fäladsmark
som idag betas. Hävd förekommer dock inte på Älemossen. Djurlivet är rikt med t.ex. rådjur, älg, räv
och orre.

Kvalitet: Älemossen is an unusual type of bog in this region with a birch-dominated boarder of wood and with
vegetation that is affected by the west location of the area. The common pasture is almost unaffected
by human activeties and contains several valuable vegetation types that indicate a long history of
managing.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

4010 Fukthedar 0.9 ha

7110 Högmossar 10.4 ha

91D0 Skogsbevuxen myr 1.7 ha

6230 Stagg-gräsmarker 2.3 ha

4030 Torra hedar 10.7 ha

7140 Öppna mossar och kärr 15.0 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Älemossen-Hulrugered (SE0420277) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 3,40km

 Hallandsås nordsluttning (SE0420283)

Skala: ~1:68,003 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Hallandsås nordsluttning

Områdeskod: SE0420283

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 112.9 ha

Datum:

Sammanställt: 2000-04-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2002-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: A both strongly hilly and flat landscape dominated by broad-leaved deciduous woodland. Moving
water in the steep slopes have produced a species rich and luxuriant vegetation.

Kvalitet: The area was in prehistoric time an open cultivated landscape. There are many barrows and ancient
arables. In historic time the slopes have been grazed outland, that in the past, hundred years have
become covered with woodland.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

9080 Lövsumpskog 0.3 ha

9110 Näringsfattig bokskog 6.8 ha

9130 Näringsrik bokskog 7.5 ha

91E0 Svämlövskog 4.0 ha

91F0 Svämädellövskog 0.3 ha

9180 Ädellövskog i branter 34.3 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Hallandsås nordsluttning (SE0420283) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 661,06m

 Lyabäcken (SE0420284)

Skala: ~1:13,221 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Lyabäcken

Områdeskod: SE0420284

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 12.2 ha

Datum:

Sammanställt: 2000-04-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2000-07

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Lyabäcken is a naturally torrent brook where one part is cut into a deep ravine with steep rock faces.
On heights and steeps occurs a Luzulo-Fagetum beech forest with sparse vegetation. In the steeps are,
however, a few small brooks and wet streams with alder, and in the bottom of the valley grows alder,
ash, elm, bird cherry and hazel. Along the wet streams the forest contains trees of different age with
elements of big trees, high-stumps and lying wood. Here is also a rich grove vegetation.

Kvalitet: The mixed deciduous forest of different age together with the streaming water gives a variable
environment for many plant- and animal species.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

3260 Mindre vattendrag 1.0 ha

9110 Näringsfattig bokskog 0.3 ha

91E0 Svämlövskog 0.2 ha

9180 Ädellövskog i branter 2.9 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Arter saknas



 Lyabäcken (SE0420284) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 235,99m

 Slottet (SE0420291)

Skala: ~1:4,720 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Slottet

Områdeskod: SE0420291

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 3 ha

Datum:

Sammanställt: 2001-03-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2002-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: En kalkrik, naturligt översilad sidvallsäng av gräs- och lågstarrtyp. Runt ängen finns översilad alskog.
Ängen har restaurerats och hävdas årligen sedan 1989 med slåtter.

Kvalitet: Naturlig fodermark med lång hävdkontinuitet. På grund av vegetationssammansättningen, närvaro av
kalk i jorden, översilande vatten och en lång slåttertradition finns en rik kärlväxtflora. Ängen har ett
stort värde för djurlivet, som bland annat består av flera sällsynta landmollusker.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

9080 Lövsumpskog 1.7 ha

7230 Rikkärr 0.2 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Kalkkärrsgrynsnäcka
Smalgrynsnäcka



 Slottet (SE0420291) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 191,37m

 Ledtorpet (SE0420292)

Skala: ~1:3,827 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Ledtorpet

Områdeskod: SE0420292

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Båstad

Totalareal: 2.1 ha

Datum:

Sammanställt: 2001-03-01

Uppdaterat: 2012-08-01

Datum, SCI-förslag: 2002-01

Datum, SCI: 2004-12

Datum, SAC: 2011-03

Datum, SPA:

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura
2000-område (SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Flack, tämligen näringsrik, slåtterhävded kalkfuktäng (avstängslad från omgivande betesmark). Rätt
högvuxen vegetation med insprängda partier med lägre vegetation.

Kvalitet: Område med lång hävdkontinuitet och med förekomst av Vertigo angustior och V. geyeri. Rikkärret
har mycket värdefull flora. Tyvärr har en del av området runt omkring kärret dikats ut, och bäcken har
rätats ut, vilket har påverkat kärret.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

6210 Kalkgräsmarker 0.2 ha

7230 Rikkärr 0.3 ha

6230 Stagg-gräsmarker 0.0 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Kalkkärrsgrynsnäcka
Käppkrokmossa
Smalgrynsnäcka



 Ledtorpet (SE0420292) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



0 45,54km

 Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360)

Skala: ~1:910,758 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Detaljer

Områdesnnamn: Nordvästra Skånes havsområde

Områdeskod: SE0420360

Berörda län: Skåne län

Berörda kommuner: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad

Totalareal: 134,240.797 ha

Datum:

Sammanställt: 2016-06-01

Uppdaterat:

Datum, SCI-förslag: 2016-12

Datum, SCI:

Datum, SAC:

Datum, SPA: 2016-12

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdestyp: Område som är av både gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt
fågeldirektivet (samma avgränsning och objektkod) (SPA/SCI).

Beskrivningar

Uppgiftslämnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Områdesbeskrivning:

Kännetecken för området: Området sträcker sig från helt kustnära ut till ekonomisk zon. Djupintervallet varierar mellan dryga 3
m till 46 m. Dominerande djupintervall är 20-30 m. I Öresundsdelen blandas vattenmassor med olika
salthalt. Mjukbottnar dominerar (mest lera, men även sand) men det finns även inslag av hårdbottnar
runt Kullen. Stor variation i biotoper, evertebrat- och fiskfauna. Övervintringsområde för sjöfågel. Hög
förekomst av tumlare under hela året, särskilt varmare halvåret. Kalvar vanligt förekommande.

Kvalitet: Område med en diverse bottenfauna, bl a koralldjur, och som utgör ett viktigt lekområde för torsk. Det
förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och området är särskilt viktigt för
sjöorre och svärta (viktigast lokalen i landet för dessa båda arter). Tumlare förekommer under hela året
och i högst antal under det varmare halvåret. Par med mor och kalv ses vanligen och även grupper med
tumlare. Knubbsäl är vanligt förekommande, men det finns även gråsäl.

Belastning:



Natura naturtyper

Kod Namn Areal

1170 Rev 1775.6 ha

1110 Sandbankar 23944.1 ha

Naturtyper (KNAS)

Naturtyper (KNAS) saknas

Arter

Alfågel
Bergand
Bläsand
Dvärgmås
Ejder
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Gravand
Gräsand
Gråhakedopping
Gråsäl
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Knipa
Knubbsäl
Knölsvan
Labb
Mellanskarv
Prutgås
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Smålom
Småskrake
Småtärna
Storlom
Storskarv
Storskrake
Svarthakedopping
Svarttärna
Svärta
Sångsvan
Tobisgrissla
Toppskarv
Tordmule
Tumlare
Vigg



 Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Natura 2000-områden



malsve2
Textruta
Rörligt friluftsliv















































































































































































































































































































































































































































































































Utdrag ur: 

N län beslut RAÄ 1996-08-27. Riksintresset N 18 har utgått enligt beslut 2006. 

Dokument uppdaterat 2013-09-11 

Dömestorp mm [N 42] (Skummeslövs och Hasslövs sn) 
Motivering: 

Odlingslandskap i centralbygd. 

Uttryck för riksintresset: 

Fullåkersbygd med alléer och märgelgravar. De båda storgårdarna Dömestorp och Skottorp är 

omnämnda redan på 1400-talet och har i hög grad präglat bygden. Hasslövs medeltida kyrka med 

intilliggande prästgård och skola. På Hallandsås ett stort område med fossil åkermark, flera stora 

bronsåldersrösen och en mindre hällristning. (Kyrkomiljö, Fornlämningsmiljö). 

malsve2
Textruta
Kulturmiljövård



 
 
 
 
Båstad [L:K 32]      6260/1318  
Motivering: 
Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv.  
 
Uttryck för riksintresset:  
Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse som 
speglar köpmans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat 
från 1900-talets rekreationsort.  
 
Fördjupning: (Text hämtad från det regionala kulturmiljöprogrammet) 
Båstad ligger på Bjärehalvöns norra kuststräcka, där Sinarpsdalen vidgar sig mot 
Laholmsbukten. Staden omtalas som stad i äldre tid. Det inkomstbringande sillfisket under 
1400-1500-talen gjorde Båstad till en rik och blomstrande stad. Mariakyrkan, uppförd på 
1400-talets mitt, visar på denna glansperiod liksom de lämningar av medeltida bebyggelse, 
som påträffats i området mellan Hyllebäck och Bokebäck. Den äldre bebyggelsen är 
koncentrerad till det forna huvudstråket, Agardhsgatan, torget, Köpmansgatan och hamnen. 
De låga husen, öster om Hyllebäcken, blev skonade vid en på 1870-talet omfattande brand. I 
huvudsak rör det sig om 1800-talsbyggnader, men även 1700-talsbebyggelsen finns företrädd. 
Korsvirke och skiftesverk med brädfodring speglar ortens äldre byggnadsskick, medan tegel 
representerar det yngre. Stora delar av samhället bär en prägel av decennierna kring 1900, då 
Båstad började bli välkänt som rekreationsort.  
 
Järnvägen, som löper utmed Hallandsåsens sluttning söder om samhället, togs i bruk 1885. 
Därigenom blev orten tillgänglig för en större allmänhet. Stationshuset från 1899 i rött tegel 
har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär och står därför som god representant för sin tids 
stationsbyggnader. Före järnvägens tillkomst utgjorde Båstad en viktig utskeppningsplats för 
bland annat spannmål. ”Skansen”, en hög tegelbyggnad nära hamnen, fungerade då som 
sädesmagasin.  
 
Torget och vissa gatusträckningar har stenbeläggning, vilket förstärker helhetsmiljön. 



 
 
Salomonhög-Stora Nötte [L:K 33]    6257/1313  
Motivering: 
Fornlämningsmiljö präglad av ett stort antal monumentala bronsåldershögar  
 
Uttryck för riksintresset:  
Område med monumentala gravhögar och milsvid utsikt över Hallandsåsen och mot 
Skälderviken. Småbrutet odlingslandskap med betesmarker och stengärdsgårdar.  
 
Fördjupning: (Text hämtad från det regionala kulturmiljöprogrammet) 
Bjärehalvön är ett karakteristiskt bronsålderslandskap. Här finns stora gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. Det är framför allt det stora antalet bronsåldershögar som är 
utmärkande för området. Den tidiga bosättningen inom området var bland annat en följd av de 
goda betesmarkerna, det då varma klimatet och tillgången till fisk. De gynnsamma 
odlingsmöjligheterna tillsammans med närheten till havet gav stora försörjningsmöjligheter.  
 
Under bronsåldern var kontakten med kontinenten omfattande och närheten till havet var en 
förutsättning för kommunikation. Bronset hade en viktig roll inte bara som material till 
statusföremål utan också i trosföreställningarna. Man offrade de skickligt tillverkade 
föremålen till högre makter i sjöar och vattendrag. Bostäderna under bronsåldern utgjordes av 
cirka 20-25 meter långa långhus där flera generationer levde tillsammans. De för Skåne så 
karakteristiska bronsåldershögarna, som byggdes framförallt under äldre bronsålder, återfinns 
oftast i de bördiga jordbruksbygderna i ett brett bälte längs kusterna med den största 
koncentrationen på Bjärehalvön.  
 
Bronsålderns gravhög bestod vanligen av en torvbyggd jordhög med en central skelettgrav i 
form av en träkista och ett täckande kärnröse i mitten. Runt högen fanns en kantkedja i form 
av stora stenar eller en kallmur. Högen byggdes på då den användes för sekundära 
brandgravar. Arkeologiska utgrävningar har visat, att högarna ofta innehåller rikt utrustade 
kvinnogravar. Det innebär att åtminstone vissa kvinnor kan ha haft en framträdande roll i 
samhället. Bronsålderns föreställningsvärld framstår som mycket rik på tidens hällristningar 
och i fyndmaterialen. På hällristningarna syns så kallade hjulkors, som tolkas både som 
soltecken och som vagnshjul, fotsulor, falliska män, yxor, och skepp. Skålgropar, små runda 
eller ovala försänkningar inhuggna i sten, hör även till denna föreställningsvärld. 
Skålgroparna har senare i historisk tid i folktron beskrivits som älvkvarnar. Bjärehalvön är ett 
av Nordens rikaste skålgropsområden 
 
Salomonhög 
På ett av de kraftigt markerade höjdstråken i det inre av Bjärehalvön finns ett större område 
med ett tjugotal gravhögar med fritt läge, av vilka Salomonhög är den mest dominerande. I 
norra delen av området finns även stensättningar. Högarna är troligen från bronsåldern. Den 
kuperade terrängen har en tämligen småskalig ägostruktur med ett stort inslag av betesmark, 
bitvis i form av enefälad. Stengärdesgårdarna i ägogränserna bidrar till att ge området en 
ålderdomlig prägel.  
 
Stora Nötte 
På branten söder om Sinarpsdalen finns det inom ett begränsat område en större koncentration 
av gravhögar. Landskapet är kuperat och nyttjas till stor del som betesmark där 
stengärdesgårdarna markerar ägogränserna.  



Gröthögarna-Segeltorp [L:K 34]    6263/1309  
Motivering: 
A. Fornlämningsmiljö med gravrösen i synnerligen monumentalt läge  
B. Bymiljö från 1800-talet.  
 
Uttryck för riksintresset:  
A. Klapperstensfält med gravrösen från bronsåldern.  
B. 1800-talsbebyggelse i Segeltorp av storbondekaraktär som ger en föreställning om att 
bönderna också var skeppare.  
 
Fördjupning: (Text hämtad från det regionala kulturmiljöprogrammet) 
Bjärehalvöns bronsålderslandskap 
Bjärehalvön är ett karakteristiskt bronsålderslandskap. Här finns stora gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. Det är framför allt det stora antalet bronsåldershögar som är 
utmärkande för området. Den tidiga bosättningen inom området var bland annat en följd av de 
goda betesmarkerna, det då varma klimatet och tillgången till fisk. De gynnsamma 
odlingsmöjligheterna tillsammans med närheten till havet gav stora försörjningsmöjligheter.  
 
Under bronsåldern var kontakten med kontinenten omfattande och närheten till havet var en 
förutsättning för kommunikation. Bronset hade en viktig roll inte bara som material till 
statusföremål utan också i trosföreställningarna. Man offrade de skickligt tillverkade 
föremålen till högre makter i sjöar och vattendrag. Bostäderna under bronsåldern utgjordes av 
cirka 20-25 meter långa långhus där flera generationer levde tillsammans. De för Skåne så 
karakteristiska bronsåldershögarna, som byggdes framförallt under äldre bronsålder, återfinns 
oftast i de bördiga jordbruksbygderna i ett brett bälte längs kusterna med den största 
koncentrationen på Bjärehalvön.  
 
Bronsålderns gravhög bestod vanligen av en torvbyggd jordhög med en central skelettgrav i 
form av en träkista och ett täckande kärnröse i mitten. Runt högen fanns en kantkedja i form 
av stora stenar eller en kallmur. Högen byggdes på då den användes för sekundära 
brandgravar. Arkeologiska utgrävningar har visat, att högarna ofta innehåller rikt utrustade 
kvinnogravar. Det innebär att åtminstone vissa kvinnor kan ha haft en framträdande roll i 
samhället. Bronsålderns föreställningsvärld framstår som mycket rik på tidens hällristningar 
och i fyndmaterialen. På hällristningarna syns så kallade hjulkors, som tolkas både som 
soltecken och som vagnshjul, fotsulor, falliska män, yxor, och skepp. Skålgropar, små runda 
eller ovala försänkningar inhuggna i sten, hör även till denna föreställningsvärld. 
Skålgroparna har senare i historisk tid i folktron beskrivits som älvkvarnar. Bjärehalvön är ett 
av Nordens rikaste skålgropsområden 
 
Gröthögarna 
Gröthögarna, som ligger vid kusten mellan Torekov och Hovs hallar, är åtta i rad liggande 
gravrösen. De tillhör en i Skåne ovanlig fornlämningstyp och har närmast samband med 
kuströsena i Halland och Bohuslän, anlagda under bronsåldern. Inom området förekommer 
även andra fornlämningar, vanliga i Bjärebygden, såsom stensättningar, gravhögar, 
skålgropsförekomster och rösen.  
 
Segeltorp 
Vid kusten nordväst om Torekov ligger Segeltorp. Det är ett relativt flackt landskap som 
breder ut sig. Här har det sedan 1800-talet förekommit en kombination av jordbruk och 
skeppsnäring. Skeppsnäringens betydelse för Bjärehalvön är här tydlig genom de stora 



kaptensgårdarna som ligger i byn. Kaptensgårdarna har ofta influenser utifrån genom 
skepparnas resor. Boningshusens panel är ljusmålade medan ekonomilängorna är röda. 
Bebyggelsestrukturen är föga påverkad av skiftesreformerna under 1800-talets början. Fägator 
ledde till en gemensam betesmark väster om byn.  
 
Hovs hallar 
Hovs hallar karakteriseras av de branta bergsstupen och en fantastisk utsikt från de vida 
enefäladerna ovan branterna. Den sönderkluvna urbergsgnejsen har bearbetats av havets 
krafter. Lossbrutna block ligger i rasbranterna, andra har malts sönder och slipats till runda 
klapperstenar, som ligger i stora fält nere vid stranden. Kvar står klippartier, som motstått 
naturens krafter och bildat egendomligt formade raukar och grottor. Inom området finns ett 
stort antal fornlämningar, främst boplatser, gravhögar och stensättningar. En av högarna 
kallas för Ingefärahögen. Vid Smygeslätt finns lämningar efter en äldre fiskebosättning i form 
av tomtningar och rösen efter stolparna, som användes för torkning av nät. Hovs hallar är idag 
ett välbesökt rekreationsområde med vandringsleder utmed havet. 
 

 
 
 



Dagshög [L:K 35]     6257/1304  
Motivering: 
Fornlämningsmiljö med Skånes och en av landets största gravhögar.  
 
Uttryck för riksintresset.·  
Gravhög från bronsåldern som genom sin storlek och resning dominerar det flacka kustpartiet. 
Områdets ljung- och enbevuxna betesmarker speglar en äldre landskapstyp som tidigare var 
typisk för stora delar av Bjäre.  
 
Fördjupning: (Text hämtad från det regionala kulturmiljöprogrammet) 
Bjärehalvöns bronsålderslandskap 
Bjärehalvön är ett karakteristiskt bronsålderslandskap. Här finns stora gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. Det är framför allt det stora antalet bronsåldershögar som är 
utmärkande för området. Den tidiga bosättningen inom området var bland annat en följd av de 
goda betesmarkerna, det då varma klimatet och tillgången till fisk. De gynnsamma 
odlingsmöjligheterna tillsammans med närheten till havet gav stora försörjningsmöjligheter.  
 
Under bronsåldern var kontakten med kontinenten omfattande och närheten till havet var en 
förutsättning för kommunikation. Bronset hade en viktig roll inte bara som material till 
statusföremål utan också i trosföreställningarna. Man offrade de skickligt tillverkade 
föremålen till högre makter i sjöar och vattendrag. Bostäderna under bronsåldern utgjordes av 
cirka 20-25 meter långa långhus där flera generationer levde tillsammans. De för Skåne så 
karakteristiska bronsåldershögarna, som byggdes framförallt under äldre bronsålder, återfinns 
oftast i de bördiga jordbruksbygderna i ett brett bälte längs kusterna med den största 
koncentrationen på Bjärehalvön.  
 
Bronsålderns gravhög bestod vanligen av en torvbyggd jordhög med en central skelettgrav i 
form av en träkista och ett täckande kärnröse i mitten. Runt högen fanns en kantkedja i form 
av stora stenar eller en kallmur. Högen byggdes på då den användes för sekundära 
brandgravar. Arkeologiska utgrävningar har visat, att högarna ofta innehåller rikt utrustade 
kvinnogravar. Det innebär att åtminstone vissa kvinnor kan ha haft en framträdande roll i 
samhället. Bronsålderns föreställningsvärld framstår som mycket rik på tidens hällristningar 
och i fyndmaterialen. På hällristningarna syns så kallade hjulkors, som tolkas både som 
soltecken och som vagnshjul, fotsulor, falliska män, yxor, och skepp. Skålgropar, små runda 
eller ovala försänkningar inhuggna i sten, hör även till denna föreställningsvärld. 
Skålgroparna har senare i historisk tid i folktron beskrivits som älvkvarnar. Bjärehalvön är ett 
av Nordens rikaste skålgropsområden 
 
Dagshög 
Dagshög är belägen på Bjärehalvöns öppna kusthed. Gravhögen, som är den största i 
landskapet, har ett karaktäristiskt läge vid öppet vatten över vilket man har fri utblick. 
Fornlämningen kan troligen dateras till bronsålder. Genom sin storlek och resning dominerar 
Dagshög de flacka ljung- och enebevuxna betesmarkerna. Dessa utgör en äldre landskapstyp, 
som tidigare var typisk för stora delar av Bjäre. Området vid Dagshög har även tydliga spår av 
den stenkrossverksamhet som bedrevs här under 1900-talet. 
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Datum 2013-04-15 

Dnr 3.5.1-3161-2012 

Riksantikvarieämbetet 

storgalan 41 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Tel 08-5191 8000 

E-post riksant@raa.se 

Hemsida www.raa.se 

Org.nr 202100-1090 

Plusgiro 599 94-4 

Bankgiro 5052-3620 
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Utpekande av område av riksintresse för 

kulturmiljövården - M 36 Norrvikens trädgårdar, 

V Karups sn, Båstads kommun, Skåne län 

Beslut 

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 §förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden m.m., att peka ut Norrvikens 

trädgårdar med närmast omgivande landskap som riksintresse för 

kulturmiljövården. Riksintresset får beteckningen M 36 Norrvikens trädgårdar 

(V Karups sn). Länsstyrelsen ansvarar för att uppdatera aktuella digitala 

förteckningar i enlighet med detta beslut. 

Ärendet 

Riksantikvarieämbetet har i dialog och efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne 

län arbetat fram förslaget till nytt område av riksintresse för kulturmiljövården -

Norrvikens trädgårdar. Såväl riksintressebeskrivningen med motivering och uttryck 

som avgränsningen i stort har tagits fram i samråd mellan Riksantikvarieämbetet 

och Länsstyrelsen i Skåne län. Enligt yttrande 2012-11-08 ställer sig länsstyrelsen 

positiv till ett utpekande av Norrvikens trädgårdar som riksintresse för 

kulturmiljövården. 

l enlighet med förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden m.m. har Riksantikvarieämbetet remitterat förslaget att peka ut 

Norrvikens trädgårdar som riksintresse för kulturmiljövården till Boverket. Soverkel 

har i yttrande 2013-03-18 meddelat att det inte har något att erinra mot förslaget. 

Riksintressebeskrivning 

Motivering 

Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar för trädgårdsodling, 

undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på 

människor, bildning, hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning -från 

sekelskiftet 1900 och fram till idag. 

Uttryck 

Trädgårdsanläggningen i sin helhet med byggnader, konstruktioner, parkmiljöer, 

fruktodlingar och stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till omgivande terräng 
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da. .e SWEDISH NATIONAL HERI.!AGE BOARD 
U RIKSANTIKVARIEAMBETET 

och vegetation, orientering med långsträckt mittaxel och kortare tväraxlar samt 

rumsliga indelning. Bebyggelsens och de olika trädgårdarnas formspråk, detaljer 

och material. Övergångar, rörelsestråk, siktlinjer och utblickar mellan landskaps

rummen inom trädgårdsanläggningen samt ut mot havet och det omgivande 

landskapet. Apelrydsskolans läge, bebyggelsekaraktär och öppna vy mot havet. 

Skåneledens sträckning genom området med anslutande gångstråk och utblickar. 

Norrvikens campinganläggning på tidigare åkermark, skyddad av omgivande 

terräng och trädvegetation, med öppen vy mot havet. Namn och benämningar på 

delområden, kommunikationsstråk, byggnader och anläggningar. 

Riksintressets avgränsning 

Riksintresset har begränsats till att gälla området med och omkring Norrvikens 

trädgårdar inklusive rörelsestråk, siktlinjer och utblickar (bilaga). Riksintressets 

geografiska utbredning innefattar därmed en del av det område som beskrivs i 

Kulturmiljöprogram för Skåne (det gällande regionala kunskapsunderlaget som 

antogs 13 december 2006). Kulturmiljöprogrammet omfattar ett större område 

som fortsätter mot sydost och även inbegriper stora delar av Båslads tätort. De 

centrala delarna av Båslad med medeltida gatunät och kyrka samt bebyggelse 

från 1700-, 1800- och 1900-talen är sedan tidigare utpekat som riksintresse för 

kulturmiljövården. Tätortsbebyggelsens övriga uttryck för bad- och semesterlivets 

framväxt samt gården Småryds uttryck för fruktodlingstraditionen återspeglar 

delvis samma kulturhistoriska utvecklingsförlopp som det föreslagna riksintresset 

och har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla, dock inte tillräckligt för att anses 

utgöra riksintresse för kulturmiljövården. Denna bedömning grundar sig på att det 

finns motsvarigheter på andra håll i regionen vilka på ett tydligare sätt illustrerar 

denna utveckling. Detsamma gäller för de skjutbanor som ligger inom 

kulturmiljöprogrammets "kulturmiljöstråk", väster om Norrvikens trädgårdar strax 

söder om naturreservatet vid Elestorp. Riksintresseanspråkets avgränsning 

kommer att uttolkas och preciseras av Länsstyrelsen i Skåne. 

Skäl för utpekandet - vad som gör området riksintressant för 

kulturmiljövården 

Områdets kulturlandskap återspeglar genom sitt innehåll, särskilt tydligt och 

mångsidigt, hur sociala och estetiska ideal påverkats av och påverkat samhälls

utvecklingen under mer än 100 år. Trädgårdsanläggningen med omgivningar 

bildar sammantaget ett rekreationslandskap som präglats av internationella och 

nationella influenser såväl som lokala förutsättningar och traditioner. Norrvikens 

trädgårdar har sedan lång tid varit ett attraktivt besöksmål och studieobjekt samt 

spelat en framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar runt om i 
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landet. Området återspeglar Skånes kulturmiljöprofil (kusten och folkrörelserna) 

och utgör en kulturhistorisk landskapstyp som inte finns representerad bland de 

riksintressen för kulturmiljövård som tidigare utpekats i länet. 

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amreus efter föredragning av 

handläggaren Lena Odeberg. Även överantikvarien Knut Weibull, t f 

avdelningschefen Per-Magnus Nilsson och enhetschefen Michael Frisk har varit 

med om den slutliga handläggningen. 

Kopia till: Soverkel 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Båslads kommun 

~C)~ 
Lena Odeberg 
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Registerblad 
 

Datum:   Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07 

 

Område av riksintresse för naturvård i Skåne län  
 

Områdesnummer:  N 1 

 

Områdesnamn:  Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö och omgivande hav 

 

Kommun:   Båstads kommun  

 

Kartblad:  
Topografisk karta:  0421; 4C  Halmstad SV 

 
Ekonomisk karta: 04129; 4B2j  Hallands Väderö västra 

04220; 4C2a  Hallands Väderö östra  

04210; 4C1a  Torekov 

04221; 4C2b  Hovs hallar 

04211; 4C1b  Mäsinge 

04201; 4C0b  Vasalt 

04222; 4C2c  Norrviken 

04212; 4C1e  Västra Karup 

04202; 4C0c  Grevie 

04223; 4C2d  Båstad 

 

Area:  35 164 ha 

 

Delområde a)  Hallands Väderö 

Delområde b)  Kustområdet Torekov – Båstad  

Delområde c)  Kustområdet Torekov - Vejbystrand 

 

Naturgeografisk region:  7 Skånes sediment- och horstområde 

 

Kust- och havsregion:  2 Kattegatt 

 

Regionindelning för sjöar 
och vattendrag:  Avrinningsområden 96, Rönne å, 97, Stensån  

 

Agrara  
kulturlandskapsregioner:  2 Sydsvenska odlingsbygderna 

 

Landskapsformer:  Kullig terräng med relativ höjd 50-100 m 

 
Uppdatering av registerbladen är gjord 2007 med avseende på Myrskyddsplan Naturreservat och Natura 2000-objekt. 
 

malsve2
Textruta
Naturvård



Riksvärde 
 

Odlingslandskap Naturbetesmark Flora, fauna 

Geovetenskap Berggrundsmorfologi, 

berggrundsstratigrafi, 

sedimentära bergarter, 

klintkust, rauk, ås, klapperfält, 

strandvallar 

 

Kustlandskap Marin fauna och flora  

Havslandskap Marin fauna  

Våtmarkskomplex Flora, fauna  

Rikt topogent kärr   

Sumpskog   

Flora   

Fauna   

 

Värdeomdöme  
Representativt odlingslandskap, Hallands Väderö och kusten Lervik-Hovs Hallar, med lång 

hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På havsstrandängar och buskrik utmark 

återfinns art- och individrika växtsamhällen med arter som stagg, backtimjan, spå- och jordtistel, trift, 

salttåg, havssälting och revigt saltgräs. Kuststräckan utgör häckningsområde för bl.a. strandskata, 

rödbena, större strandpipare och gravand. Lokalerna är Påarp, Dagshög, Bröddarp, Burensvik, Hovs 

Hallar och Vasaltheden. 

 

Området utgör den södra utposten för många marina växt- och djurarter, som i övrigt förekommer på 

västkusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och uppväxtområde för bl.a. sill och flatfisk samt 

yngelområde för säl. Området hyser ett stort antal häckande sjöfågel inkluderande ovanliga arter. Här 

finns enda häckningslokalen i Kattegatt för grissla, tordmule och sillgrissla. Den största kolonin 

häckande tobisgrissla finns inom området. Området har stor betydelse för flyttfågelstrecket med 

rastande och födosökande fågelarter. 

 
Myrar på Hallands Väderö och myrar vid Bjärekusten är högt värderade våtmarker. Myrarna på 

Hallands Väderö utgör bl.a. en värdefull skogsmyrmosaik. Det värdefulla våtmarkskomplexet på ön 

består av topogena kärr och sumpskog. Myrar vid Bjärekusten utgörs av topogena rikkärrsmiljöer. 

Områdena har höga botaniska värden. Hallands Väderö dessutom entomologiska. 

 

Huvudkriterier 
A, B, C, D, E 

 
Uppdatering av registerbladen är gjord 2007 med avseende på Myrskyddsplan Naturreservat och Natura 2000-objekt. 
 



Förutsättningar för bevarande  

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. 

Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker.  

 

Områdets naturvärden kan påverkas negativt av:  

 minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift  

 skogsplantering av jordbruksmark  

 energiskogsodling  

 igenväxning  

 spridning av gifter eller gödselmedel  

 bebyggelse  

 nydikning  

 täkt  

 luftledningar och vägdragningar 

 

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot: 

 dränering  

 vattenreglering  

 dämning och torvtäkt  

 

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.  

 

Säkerställande  
 Bjärekustens naturreservat, naturreservatet Stora Hults strand och naturreservatet 

Englandsdal, naturreservatet Hallands Väderö.  

 Landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL i lydelse före 1975. 

 Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr FL 1 och område av riksintresse för 

kulturminnesvård nr KL 33, 34 och 35.  

 Område av riksintresse enligt 4 kap MB 1, 2 och 4 §§ gäller. 

 Alla lokaler med naturbetesmark är naturreservat och ingår i den nationella bevarandeplanen 

för odlingslandskapet. L6801, L6804, 68-108 - 111, 351 och 502. Området ingår också i 

Kristianstads läns bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 68-

16 - 17.  

 Natura 2000-område: Bjärekusten (SCI), Hallands väderö (SPA). 

 

Delområde 
a) Hallands Väderö:  

Naturreservatet Hallands Väderö.  

b) Kusten Torekov-Båstad:  
Bjärekustens naturreservat, naturreservatet Englandsdal och landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL 

i lydelse före 1975.  

 
Uppdatering av registerbladen är gjord 2007 med avseende på Myrskyddsplan Naturreservat och Natura 2000-objekt. 
 



c) Kusten Torekov-Vejbystrand:  
Bjärekustens naturreservat och naturreservatet Stora Hults strand, landskapsbildsskydd enligt 19 § 

NVL i lydelse före 1975. Dessutom finns förordnande om djurskyddsområde för vissa mindre öar 

och skär – Gryteskären. 

 

Våtmarkerna ingår i myrskyddsplan för Sverige 2007. 

Områdets huvuddrag  
Området omfattar Bjärehalvöns kustområde med Hallands Väderö och omgivande havsområde. 

Dessutom omfattas två mindre utvidgningar av kustområdet dels Knösenområdet sydost om Hovs 

Hallar dels Englandsdal, mellan Kattvik och Norrvikens trädgårdar. 

 

Längst i norr ligger det mest berömda av kustområdena, Hovs Hallar, med milsvida utblickar. Det 

ligger som Hallandsåsens sista utlöpare på Bjärehalvön, med mäktiga klippstup och rasbranter. Den 

sönderkluvna urbergsgnejsen har bearbetats av havets krafter. Lossbrutna block ligger i rasbranterna, 

andra har malts sönder och slipats till runda klapperstenar och ligger i stora fält nere vid stranden. 

Kvar står klippartier, som motstått naturens krafter och nu bildar egendomligt formade raukar. 

 

Kusten är som brantast just vid Hovs hallar. Söderut planar den ut alltmer, även om betydande 

klippbranter finns på flera håll, bl.a. vid Skaudd på nordvästudden, där de tydliga isräfflorna i klipporna 

är en viktig lokal för förståelsen av isrörelserna under istiden. Sandstenar och diabas bryter av 

urberget på några ställen, bl.a. vid Segelstorp, Torekov och Skaudd. På långa sträckor bildar klapper 

mäktiga strandvallar, som t ex mellan Torekov och Hovs Hallar och söder om Glimminge plantering. 

De från bronsålderna bevarande Gröthögarna är uppbyggda av klapper. På en enbevuxen betesmark 

norr om Skaudd ligger en annan bronsåldershög, den praktfulla Dagshög, en av Skånes största 

gravhögar. Flacka, öppna sandstränder hittar man vid Glimminge plantering, Ängelsbäcksstrand, 

Segeltorp och längst i söder vid Stora Hult.  

 

Vegetationen runt Bjärekusten är oftast karg och pinad av havets stormar. Mellan blocken vid 

stränderna växer gräsdominerade strandängar. Inåt land hittar man gott om snår av enar, slån, nypon 

och björnbär, som på flera håll breder ut sig till enbuskmarker med gräs- och rishedar. Flera sällsynta 

växter ryms inom området, t ex den dekorativa men fridlysta martornen. 

 

Hallands Väderö är belägen knappt 3 km VNV om Torekov i S Kattegatt. Ön har en omväxlande natur 

med naturbetesmarker, lövskogar av olika slag, något barrskog, busksnår, topogena kärr, sumpskog, 

enemarker, ljunghed och stränderna som utgörs av kala hällar, klapperfält och sandområden med 

strandvallar. Mångfalden av växtsamhällen beror bl.a. på öns varierande geologi, men också på att 

andra ståndortsfaktorer som vind, saltvattenspåverkan, fuktighetsgrad mm varierar. Geologiskt är 

Hallands Väderö en fortsättning på Hallandsåsen. Den dominerande bergarten är två typer av gnejs. 

Norra delen av ön korsas av två diabasgångar som i sin tur korsas av ett par amfibolitryggar. Dessa 

två bergarter är näringsrika vilket avspeglas i floran. Öns växt- och djurliv är rikt och omväxlande med 

både sällsynta växter och djur. Mest berömt är det s.k. Ulagapskärret på sydvästra delen av ön. 

 

Odlingslandskapet, Hallands Väderö och kusten Lervik-Hovs Hallar, präglas av lång hävdkontinuitet. 

Naturbetesmarkerna utgörs av buskrik utmark och havsstrandäng. Vanliga vegetationstyper är rished 

av ljungtyp, gräshed av rödventyp och staggtyp, torräng av hällmarkstyp och fårsvingeltyp. De art- och 

individrika växtsamhällena hyser arter som vårbrodd, trift, gulmåra, gråfibbla och backtimjan.  

 
Uppdatering av registerbladen är gjord 2007 med avseende på Myrskyddsplan Naturreservat och Natura 2000-objekt. 
 



På havsstrandängarna återfinns vegetationstyper som salttågstrandäng och saltgrässtrandäng och 

arter som revigt saltgräs, gåsört, havssälting och gulkämpar. Lokalerna är, Påarp, Dagshög, Bröddarp, 

Burensvik, Hovs Hallar och Vasaltheden. Vid Bjärekusten finns ett antal myrar insprängda i de betade 

strandängarna. 

 

Hallands Väderö har en värdefull skogsmyrmosaik och utgörs av delvis välutvecklade alkärr. 

 

a) Hallands Väderö: 
Området omfattas av naturreservatet Hallands Väderö. 

Hallands Väderö är belägen knappt 3 km VNV om Torekov i S Kattegatt. Ön har en 

omväxlande natur med naturbetesmarker, lövskogar av olika slag, något barrskog, busksnår, 

topogena kärr, sumpskog, enemarker, ljunghed och stränderna som utgörs av kala hällar, 

klapperfält och sandområden med strandvallar. Mångfalden av växtsamhällen beror bl.a. på 

öns varierande geologi, men också på att andra ståndortsfaktorer som vind, 

saltvattenspåverkan, fuktighetsgrad m.m. varierar. Geologiskt är Hallands Väderö en 

fortsättning på Hallandsåsen. Den dominerande bergarten är två typer av gnejs. Norra delen 

av ön korsas av två diabasgångar som i sin tur korsas av ett par amfibolitryggar. Dessa två 

bergarter är näringsrika vilket avspeglas i floran. Öns växt- och djurliv är rikt och omväxlande 

med både sällsynta växter och djur. Mest berömt är det s.k. Ulagapskärret på sydvästra delen 

av ön. 

 

b) Kusten Torekov-Båstad: 
Området omfattar Bjärehalvöns norra kustområde. Dessutom omfattas två mindre 

utvidgningar av kustområdet dels Knösenområdet sydost om Hovs Hallar dels Englandsdal, 

mellan Kattvik och Norrvikens trädgårdar. Hela området omfattas av Bjärekustens natur-

reservat, eller landskapsbildsskydd. 

Längst i norr ligger det mest berömda av kustområdena, Hovs hallar, med milsvida utblickar. 

Det ligger som Hallandsåsens sista utlöpare på Bjärehalvön, med mäktiga klippstup och 

rasbranter. Den sönderkluvna urbergsgnejsen har bearbetats av havets krafter. Lossbrutna 

block ligger i rasbranterna, andra har malts sönder och slipats till runda klapperstenar och 

ligger i stora fält långt där nere vid stranden. Kvar står klippartier, som motstått naturens 

krafter och nu bildar egendomligt formade raukar. 

 

c) Kusten Torekov-Vejbystrand:  
Området omfattar Bjärehalvöns södra kustområde. Kusten är inte så brant här söder om 

Torekov även om betydande klippbranter finns på flera håll, bl.a. vid Skaudd på 

nordvästudden, där de tydliga isräfflorna i klipporna är en viktig lokal för förståelsen av is-

rörelserna under istiden. Diabas bryter av urberget på några ställen, bl.a. vid Torekov och 

Skaudd. På långa sträckor bildar klapperstenar mäktiga strandvallar, som t ex söder om 

Glimminge plantering. På en enbevuxen betesmark norr om Skaudd ligger en bronsåldershög, 

den praktfulla Dagshög, en av Skånes största gravhögar. Flacka, öppna sandstränder hittar 

man vid Glimminge plantering, Ängelbäcksstrand, Segeltorp och längst i söder vid Stora Hult. 

 

Anmärkningar  
Av redovisningstekniska skäl ingår inom det avgränsade området vissa anläggningar och bebyggda 

tomter, dessa berörs inte av riksintresset för naturvård. 
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Registerblad 
 

Datum:  Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07 

 

Område av riksintresse för naturvård i Skåne län  
 

Områdesnummer:  N 2 

 

Områdesnamn: Nedre Stensån 

 

Kommun:   Båstads kommun 

 

Kartblad:  
Topografisk karta:  042; 4C  Halmstad SV  

 
Ekonomisk karta: 04213; 4C1d  Malen 

  04214; 4C1e  Östra Karup  

  04223; 4C2d  Båstad  

  04224; 4C2e  Skummeslöv 

 

Area:   14 ha  

 

Naturgeografisk  
region:  10 Södra Hallands kustland  

 

Kust- och havsregion:  2 Kattegatt 

 

Regionindelning för 
sjöar och vattendrag:  Avrinningsområde 97, Stensån 

 

Agrara kultur- 
landskapsregioner: 2 Sydsvenska odlingsbygderna 
 

Landskapsformer,  
terrängformer/ 
områdestyper i kust-  
och havsområden: Slätt med relativ höjd 0 - 20 m, gravsänka, horst, sandstrand, bukt 
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Riksvärde 
 

Vattendrag Fauna  

 

Värdeomdöme  
Stensån, inklusive den nedre delen av ån, är ett oreglerat vattendrag med ursprungliga stammar av 

lax och havsöring. Ån hyser alla svenska nejonögearter och groplöja. 

 

Huvudkriterier  
B, C, D. 

 

Förutsättningar för bevarande 
Stensån bevaras som oreglerat vattendrag med god vattenkvalitet t ex genom kalkning och minskning 

av närsalter.  

 

Värdet kan påverkas negativt av  

 bebyggelse  

 exploatering  

 utsläpp av avloppsvatten  

 vattenuttag för bevattning  

 försurning  

 skogsdikning  

 kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller profil  

 vandringshinder  

 tillförsel av organiska gifter  

 överfiske  

 inplantering av främmande lax- och öringstammar  

 skogsavverkning längs vattendraget  

 

Försurning påverkar förhållandena i Stensån negativt. Dikning och utläckage av näringsämnen från 

omgivande marker försämrar Stensåns vatten. 

 

Säkerställande  
 Området ingår i riksintresse för friluftsliv nr F1.  

 Området ingår i områden av riksintrese enl. MB 4 kap 1 och 4 §§. 

 Området ingår även i Laholms kommun Hallands län 
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Områdets huvuddrag  
Området omfattar nedre Stensån med strandområden mellan mynningen i havet och länsgränsen mot 

Hallands län. Strandskydd gäller utmed ån. Stensån i M-län liksom nedre delen av ån på slätten i N-

län är kanaliserad, dock ej utloppet genom Hemmeslöv som fungerar som estuarium. 

 

I Stensån finns ursprungliga stammar av lax och havsöring som har lekbottnar längre upp i ån i  

N-län. Ån hyser även havsnejonöga. Sambandet med havet är därför nödvändigt. Stensåns vatten är 

tidvis starkt brunfärgat, vilket härrör från skogs- och myrmarker i källområdena. 

 

Anmärkningar  
Nedre Stensån har utmärkts schematiskt då det är ån med stränder men inget omland som är av riks-

intresse. 

 

Referenser  
Länsstyrelserna i L och N-län har under 1970-talet utfört inventeingar i Stensåns avrinningsområde; 

Geologisk inventering, jordbruket och vattenvården, inverkan av olika markanvändning på åvattnet 

samt vattenkemiska och biologiska förhållanden. 

Fiskeriverket, beslut 1988-04-11 rörande områden av riksintresse för yrkesfisket, områden av särskilt 

intresse för fritidsfisket samt områden av särskilt intresse avseende arter och stammar av fisk. 

Fiskeristyrelsen 1984. Bevarande av de svenska fiskbeståndens genetiska resurser. 
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Registerblad 
 

Datum:   Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07  

 

Område av riksintresse för naturvård i Kristianstads län  
 

Områdesnummer:  N 3 

 

Områdesnamn:  Hallandsås och Grevie åsar 

 

Kommun:   Ängelholms och Båstads kommun  

 

Kartblad:  
Topografisk karta:  032; 3C Helsingborg NV 

032; 3C Helsingborg NO 

042; 4C Halmstad SV 

042; 4C Halmstad SO 

 

Ekonomisk karta:  04212; 4C1C  Västra Karup 
04213; 4Cld  Malen 

04203; 4C0d  Förslöv 

04214; 4Cle  Östra Karup 

04202; 4C0C  Grevie 

04204; 4C0e  Simontorp 

03294; 3C9e  Hjärnarp 

04205; 4C0f  Högalteknall 

03295; 3C9f  Västersjön 

04206; 4C0g  Yllevad 

03296; 3C9g  Rössjöholm 

03297; 3C9h  Stavershult 

 

Area:   9 357 ha 

Delområde a)  Hallandsås 

Delområde b)  Grevie åsar 

 

Naturgeografisk region:  8 Nordöstskånes skogslandskap 

 

Kust- och havsregion: 
 

Regionindelning för sjöar  
och vattendrag:  Avrinningsområde 96 Rönne å och 97 Stensån 

 

Agrara kulturlandskaps- 
regioner:   2 Sydsvenska odlingsbygderna 

 
Uppdatering av registerbladen är gjord 2007 med avseende på Myrskyddsplan Naturreservat och Natura 2000-objekt. 
 



 

 

 

Landskapsformer,  
terrängformer/ 
områdestyper i kust-  
och havsområden:  Vågig bergkullterräng med relativ höjd över 100 m  
 

 

Riksvärde 
 

Odlingslandskap Naturbetesmarker Flora 

Geovetenskap Horst, kanjon, ås  

Vattendrag Fauna  

Myrkomplex   

Kärrkomplex   

Soligent kärr   

Svagt välvd mosse   

Sjö   

 

Värdeomdöme  
Representativt odlingslandskap, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker .  

På ljunghedar och öppen hagmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade 

arter. Lokalerna är Korup och Flackebjär. 

 

Matkroksmossen och Djurholmamossen bildar tillsammans ett värdefullt myrkomplex.  

En sammansättning av topogena kärr utgör också ett värdefullt kärrkomplex. Andra värdefulla 

våtmarkstyper i området är soligent kärr (ovanligt för regionen) och svagt välvd mosse.  

  

Huvudkriterier  

A, B, C, D. 

 

Förutsättningar för bevarande  
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.  

Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker.  

 

Områdets naturvärden kan påverkas negativt av  

 minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift  

 skogsplantering av jordbruksmark  

 energiskogsodling  

 igenväxning  

 spridning av gifter eller gödselmedel  

 bebyggelse  

 nydikning  
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 täkt  

 luftledningar och vägdragningar 

 

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 

vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 

kantzoner kan skada naturvärdena. 

Lövskogen i sluttningarna bevaras. Exploatering i sluttningarna förhindras liksom inom övriga delar av 

åsen som ingår i riksintresset.  

 

Delområde 
a) Hallandsåsen:  

Sluttningszonernas lövskogar bibehålles. Bebyggelseexploatering motverkas.  

Lya ljunghed - Älemossen: Lya ljunghed hävdas genom fortsatt bete. Älemossen är känslig för 

avvattning och får ej påverkas av dikning.  

Djurholmamossen - Matkroksmossen: Området får ej dikas.  

Västersjön - Rössjön: Sjöarna påverkas negativt av föroreningar och närsalter. Förekomst av 

naturlig vegetation runt stränderna är viktigt då den fungerar som filter för tillrinnande vatten. 

 

b) Grevie åsar:  
Täktverksamhet förhindras liksom annan exploatering. Hävden av åsarna genom bete 

fortsättes.  

 

Säkerställande  
 Naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning, Täppesås naturreservat, naturreservatet Grevie 

åsar, naturreservatet Lyadalen, och naturreservatet Axelstorps skogar.  

 En stor del av området omfattas av landskapsbildsskydd enligt NVL § 19 i lydelse före 1975. 

 Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr LF 1 område av riksintresse enligt MB 4 

kap l, 2 och 4 §§ gäller.  

 Natura 2000-område: Djurholmamossen, Århultsbäcken, Korup, Älemossen-Hulrugered, 

Hallandsås nordsluttning, Lyabäcken, Lya ljunghed och Älemossen, Ledtorpet och Slottet 

(SCI). 

 

a) Hallandsåsen:  
Naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning, Täppesås naturreservat. En stor del av området 

omfattas av landskapsbildsskydd enligt NVL § 19 i lydelse före 1975. 

b) Grevie åsar:  
Naturreservatet Grevie åsar. 

 

 Alla lokaler L6802, L6803(NR), 68-279, 283(NVO) ingår i den nationella bevarandeplanen för 

odlingslandskapet. Området ingår också i Kristianstads läns bevarandeprogram för 

odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 68-5, 9, 10, 13-16.  

 Matkroksmosen ingår i myrskyddsplan för Sverige 2007. 
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Områdets huvuddrag  
Området omfattar Hallandsåsens branta sydsluttning i Ängelholms kommun, samt delar av 

Hallandsåsens platåområde och nord- och västsluttningarna i Båstads kommun. Ett mindre område 

vid f d Grevie station (Grevie åsar) ingår även i området. Grevie åsar som är naturreservat sedan 1962 

är ett i landskapet mycket framträdande system av rullstensåsar. 

 

Hallandsåsens förkastningsbranter domineras av lövskog främst bok. Bokskogarna varierar från torra 

och näringsfattiga hedskogar på höjdplatåerna till fuktiga och näringsrika ängsskogar med en artrik 

markflora på de nedre delarna av sluttningarna. Sluttningarna innehåller flera djupt nedskurna raviner  

t.ex. Trollabäcken och Kägelån som med sitt rena och syrerika vatten innehåller en intressant flora. 

 

På Hallandsåsens platå finns ett större område med öppet hedlandskap med ljunghedar, fattigkärr och 

lövskogsdungar m.m. Denna naturtyp var mycket vanlig i sydvästra Sverige fram till 1800-talets slut, 

då ljunghedarna i stor utsträckning planterades med barrskog.  

 

På Hallandsåsen ovanför sluttningen norr om Västersjön finns ett stort myrkomplex av högsta värde, 

Matkroksmossen och Djuraholmsmossen. En sammansättning av topogena kärr utgör också ett 

värdefullt kärrkomplex. Andra värdefulla våtmarkstyper i området är soligent kärr (ovanligt för 

regionen) och svagt välvd mosse.  

 

Hallandsåsen är ett mycket dominerande inslag i landskapet både från norr inom Hallands län och från 

söder inom Skåne län. Åtgärder som påverkar landskapsbilden på åsen får därför inverkan inom ett 

stort område. 

 

Representativt odlingslandskap med naturbetesmarker som utgörs av ljunghed och öppen hagmark. 

Vanliga vegetationstyper är rished av ljungtyp, gräshed av staggtyp och öppet fastmattekärr. De art- 

och individrika växtsamhällena hyser arter som slåttergubbe, svinrot, knägräs, gullris, stenmåra och 

klockljung. Lokalerna är Hallandsås, Korup och Flackebjär. 

 

a) Hallandsåsen:  
Området omfattar Hallandsåsens sluttningar, den branta sydsluttning i Ängelholms kommun, 

samt nord- och västsluttningarna i Båstads kommun. Hallandsåsens förkastningsbranter 

domineras av lövskog främst bok men också vid norra åsfoten almskog. Bokskogarna varierar 

från torra och näringsfattiga hedskogar högst upp till fuktiga och näringsrika ängsskogar med 

en artrik markflora på de nedre delarna av sluttningarna. Sluttningarna innehåller flera djupt 

nedskurna raviner t ex Trollabäcken och Kägelån som med sitt rena och syrerika vatten 

innehåller en intressant flora och fauna. Trollabäcken är vidare referensområde i 

kalkningsprogrammet. Hallandsåsen är ett mycket dominerande inslag i landskapet både från 

norr inom Hallands län och från söder inom Skåne län. Åtgärder som påverkar 

landskapsbilden på åsen får därför inverkan inom ett stort område. 

 

Området omfattar också Hallandsåsens platåområde med Lya ljunghed - Älemossen i 

Båstads kommun. Bokskogarna på platån är näringsfattiga hedskogar. Lya ljunghed är ett 

större område med öppet hedlandskap med ljunghedar, fattigkärr och lövskogsdungar m m. 

Denna naturtyp var mycket vanlig i sydvästra Sverige fram till 1800-talets slut, då ljung-

hedarna i stor utsträckning planterades med barrskog. Inom området runt Älemossen och på 
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Lya ljunghed används vissa områden fortfarande som extensiv betesmark. 

 

Djuraholmamossen är ett myrkomplex på Hallandsgränsen bestående av välvda och sluttande 

mosseytor. Myrmarken genomflyts av ett välutvecklat bäckdråg med en invallning, troligtvis för 

myrslåtter, i norra delen. Växter i dråget är bl a hundstarr, blåtåtel, mannagräs, stor igelknopp 

och i större klarvattenytor gul näckros. Svagt utbildad tuva/höljstruktur på mosseplanet. 

Klockljung, tuvull och kråkris dominerar. Laggen är ställvis ersatt av blåtåteldominerad 

fukthed. Kantskog med stort björkinslag. Gamla diken och gammal torvtäkt i SV. Myren 

dräneras till Rönneån, via Århultsbäcken och Västersjön. Djuraholmsmossen är ett relativt 

opåverkat myrkomplex av en för Skåne ovanlig typ. Starkt sluttande ytor. Mångsidigt komplex. 

Myrslåtter.  

 

Matkroksmossen är ett myrkomplex utmed Faxerödsbäcken med mer eller mindre soligena 

kärrområden. Det förekommer också svagt sluttande och svagt välvda mosseytor samt 

skogsmosseytor. I det centrala kärret växer bl.a. svalting, topplösa och stor igelknopp. I kärren 

för övrigt finns kråkklöver, flackstarr, kärrsilja och brunven. Fukthedarna hyser ljung, tuvull, 

klockljung, blåtåtel och myrlilja. På mosseytorna dominerar ljung, tuvull och klockljung. 

Enstaka äldre diken finns. Torvtäkt i SO. Avrinning via Faxerödsbäcken till Västersjön och 

Rönneå.  

 

Området omfattar Västersjön och Rössjön i Ängelholms kommun. Rössjön är en opåverkad 

oligotrof skogssjö. Den är 24 m djup och bottnarna består av dy, sten, grus och sand. 

Siktdjupet är mycket gott. Kalkning sker i tillflöde. Försurningskänslig. I sjön förekommer 

gädda, abborre, mört, ål m fl arter. Rössjön omges av skogsmark till övervägande del lövskog. 

Rössjön är fågelskyddsområde med förbud att färdas med båt och att jaga samt skada ägg, 

bo eller liknande. I Rössjön häckar storlom, kanadagås, gräsand, knipa, storskrake, 

drillsnäppa och fiskmås. Västersjön är också en opåverkad oligotrof skogssjö. Den är 12,6 m 

djup. Siktdjupet är gott. Bottnen är dyig, stenig och sandig. Försurningskänslig. Kalkning sker i 

tillflöde. I sjön förekommer gädda, abborre, siklöja, mört m m. Västersjön omges av främst 

skogsmark, mest lövskog med stor andel ädellöv. 

 

b) Grevie åsar är naturreservat.  
Det är ett i landskapet mycket framträdande system av rullstensåsar. Rester av ett större 

system där stora delar har exploaterats. Grevie åsar anses vara subglacialt bildade och har 

samband med Sinarpsdalen vid isavsmältningen då en kraftig is tryckt på norrifrån. Grevie 

åsar är också ett närbeläget strövområde till Grevie samhälle. Större delen av åsarna är 

betesmarker i form av enefälader.  
 

Anmärkningar  
Av redovisningstekniska skäl ingår inom det avgränsade området vissa anläggningar och bebyggda 

tomter, dessa berörs inte av riksintresset för naturvård. 

Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr LF 1 och området är riksintresse enligt MB 4 kap 

1, 2 och 4 §§.  
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