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Karaktärsområden, identifierade inom den integrerade 

landskapskaratärsanalysen, ILKA 
 

Ett karaktärsområde är här ett geografiskt avgränsat område som utgör en unik del av landskapet, 

med en egen identitet, historia och geografi. 

Hässleholmsslätten 

• Svagt böljande slättlandskap med aktivt, delvis storskaligt, jordbruk 

• Öppet och flackt landskap med långa utblickar som bryts av vegetation på moränhöjder 

• Ignaberga grundvattentäkt som försörjer kommunen 

• Kalkrik mark med ett aktivt kalkbrott vid Ignaberga 

• Tykarpsgrottan med historia och lokal för fladdermöss 

• Kulturmiljön kring Attarp 

• Storskalig infrastruktur och närhet till Hässleholm 

 

Mosaiklandskap kring Stoby 

• Produktionsskogar 

• Småskaligt jordbrukslandskap med betesdjur och naturbetesmarker 

• Synliga kulturhistoriska spår i form av röjningsrösen och hällristningar 

• Stoby kyrka 

 

Skogslandskap kring Garnisonen 

• Tätortsnära, större sammanhängande rekreationsområde 

• Mölleröds kungsgård och Hässleholmsgården 

• Ädellövskog och fristående ekar  

• Närhet till Finjasjön 

• Garnisonsområdet – tidigare militäranläggning  

• Villabebyggelse i områdets utkanter 

 

Odlingslandskap väster om Hässleholm 

• Svagt böljande och öppet jordbrukslandskap med långa vyer 

• Hörlingeån och Almaån  

• Vankiva småkuperade kulturlandskap med  

• Historisk vägsträckning vid Ryedal 

• Vankiva gård 

• Naturvärden och fornlämningar längs vattendragen 

• Infrastrukturpräglat och i kanten av staden så det präglas också av industri söderut i 

tätortsranden 

 

Odlingslandskap väster om Finjasjön 

• Böljande odlingsmark med delvis långa utblickar och vyer  

• Delvis ålderdomligt, småskaligt kulturlandskap med slingrade vägar  

• Trädrader, solitärträd och dungar som skapar rumslighet och utgör värdefulla biotoper 

• Boplatslämningar väster om Finjasjön 

• Finjasjön och dess tillflöden 



• Värdefulla vattendrag 

 

Finjasjön 

• Utblickar över vattnet 

• Hovdala slott och omgivande landskap  

• Alsumpskog med rikt fågelliv 

• Rörligt friluftsliv och tätortsnära rekreation 

 

Mosaiklandskap norr om Tyringe 

• Små öppna åker-, ängs- och betesmarker omgärdade av stenmurar som skapar mindre rum 

med tydlig rumslighet 

• Sammanhängande skogsområden med stor andel produktionsskog av gran 

• Myrmark  

• Tyringe  

• Gles bebyggelse i gårdar 

• Småskaligt vägnät 

• Järnvägar 

 

Skog söder om Tyringe 

• Sammanhängande barrskog 

• Relikt bokbestånd vid Isakstorp 

• Småbiotoper knutna till lövskog, vattendrag, sjöar och myrar 

• Små gårdar med främst bete och odling, vilka sammanfaller med utpekade kulturvärden. 

• Gles befolkat och få vägar 

• Järnframställningsplatser ofta kopplat till myrar och vårmarker (ofta inte synliga i landskapet) 

 

Mosaiklandskap kring Matteröd 

• Småkuperat och mosaikartat landskap med blockig terräng, utan tydliga riktningar 

• Matterödsåsens förkastningsbrant mot Finjasjön som domineras av bokskog 

• Området upplevs som en rofylld och ostörd miljö  

• Mycket lämningar i dagens skogsmark som vittnar om det historiskt skogsbete med tidvis 

uppodlade små partier 

• Biologisk mångfald – artrika bäckraviner och lövskogsmiljöer 

• Maglö med omgivningar och naturreservat  

• Småskaligt jordbruk med lång kontinuitet och naturbetesmarker 

• Rekreation och friluftsliv 

 

Nävlingeåsen 

• Skogsklädda sluttningar med värdefulla naturmiljöer 

• Åsen är en synlig struktur från slätten i norr 

• Värdefulla fornlämningsmiljöer kring Vinne å 

• Bokskogar av varierad ålder 

• Sammanhängande områden av produktionsskog uppe på åsryggarna 

• Utspridd bebyggelse lokaliserade till dalbottnar intill den odlingsbara marken 

 

 



Göingeåsen 

• Skogsklädda förkastningsbranter med värdefulla skogsmiljöer och hög biologisk mångfald 

• Åsen är en synlig struktur från Hässleholmsslätten i norr och från Finjasjön 

• Större sammanhängande bokskogar av varierad ålder 

• Värdefulla fornlämningsmiljöer lokaliserade på höjder  

• Utspridd bebyggelse lokaliserade i dalbottnar intill den odlingsbara marken 

• Småskaligt jordbruk i dalgångar 

• Rekreationsmiljö – naturupplevelser kopplade till viktiga utsikter 

 

Mosaiklandskap kring Sösdala 

• Tydlig dalgång 

• Småbrutet jordbrukslandskap och betesmarker 

• Gravfält och skeppssättningar; Vätterydsgravfältet 

• Store mosse 

• Stationsorterna Sösdala och Tjörnarp 

• Infrastrukturstråk 

• Glesbebyggt förutom kring infrastrukturen. 

 

Skogslandskap kring Frostavallen 

• Kuperat landskap med stora höjdskillnader och många branter 

• Ett ålderdomligt landskap med ett småskaligt ägomönster 

• Höga naturvärden kopplat till ädellöv, betesmarker och kring sjöarna 

• Skog med inslag av mindre ängs- och hagmarker omgärdade av stenmurar 

• Tidigare vulkanisk aktivitet är synlig i landskapet som badsjöar och basaltkupper 

• Friluftsliv vid Frostavallen 

• Skogsbruk och rekreationsskog 

 

Mosaiklandskap mellan Norra Rörum och Färingtofta 

• Ett ålderdomligt, småskaligt landskap med vägar och bebyggelse som legat fast sedan lång tid 

• Äldre byar med tydliga spår sedan tiden innan 1800-talets skiftesreformer 

• Snällerödsån med flera stenvalvsbroar och kvarnrester 

• Kuperat vid Färingtofta och Norra Rörum medan området däremellan är plant och öppet  

• Småskaligt landskap kring Snälleröd och Tornsborg 

• Slutna skogspartier med inslag av mindre odlingslandskap och betesmarker 

 

Linderödsåsen 

• Mosaiklandskap med skog och inslag av små öppna rum av naturbetesmarker och fält  

• Små karaktärsskapande rullstensåsar med tydlig topografi 

• Värdefulla naturmiljöer i bokskogar och längs bäckar 

• Källsjöar och vattendrag med rent, opåverkat vatten med höga naturvärden 

• Fritidshusområden  

 

Fulltofta skogslandskap 

• Stora samverkande värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 

• Kulturhistoriska lämningar med mycket fornåkrar och röjningsrösen 

• Kuperad terräng med värdefull ädellövskog 



• Höga naturvärden kopplat till gamla träd och ängsmarker 

• Fulltofta rekreationsområde 

 

Mosaiklandskap kring Höör 

• Stor variation i skala och brutenhet   

• Rik kulturmiljö från många olika epoker  

• Naturbetesmarker och ekar 

• Stenbrott med lång brukskontinuitet 

• Höör med omgivande bebyggelse 

• Glesbebyggt i väster, mer tätbebyggt i öster 

 

Fulltofta odlingslandskap 

• Slottslandskapet kring Fulltofta gård och Osbyholms slott präglat av stordrift 

• Kulturlandskap med lång kontinuitet och tydliga samband.  

• Tydliga strukturer i form av alléer och hägnader  

• Ekar och andra fristående ädellövträd med höga naturvärden 

• Samverkande värden för natur- och kulturmiljö, samt friluftsliv 

• Tillgängligt för friluftsliv med leder och reservat  

• Rastlokal för fågel på strandängar vid Östra Ringsjön, väster om Fulltofta gård 

 

Rönne ås dalgång 

• Naturlig meandring som utgör en tydlig struktur i landskapet 

• Betydelsefullt friluftsliv 

• Kulturobjekt som Stockamöllan och Rönneholms slott 

• Viktigt kulturmiljöstråk; spår av förhistoriska bosättningar och en lång brukningskontinuitet 

från medeltiden 

• Hög biologisk mångfald med framförallt flera fågel- och fiskarter 

• Hävdade ängsmarker med inslag av grova ekar 

 

Ringsjöarna 

• Långsträckta utblickar över sjöarna och öppna landskapsrum  

• Välbevarad kulturhistoria med förhistoriska bosättningar och brukningskontinuitet 

• Bosjökloster  

• Värdefulla miljöer för fisk och fågel  

• Höga naturvärden i skyddade naturområden med bland annat naturbetesmarker, fristående 

ekar och andra ädellövträd samt rödlistade insekter 

• Höga friluftslivsvärden 

 

Mosaiklandskap i Söderåsens förlängning 

• Mosaiklandskap med ålderdomliga strukturer 

• Topografisk variation utan tydliga riktningar 

• Trolleholms slott med omgivande ägor 

• Synliga spår av vulkanism – basaltpelare, Jällabjär  

• Gles bebyggelse med mindre byar och ensamliggande gårdar 

 

 



Böljande odlingslandskap nordost om Eslöv 

• Relativt storskaligt mycket värdefullt jordbruk (med något mindre enheter än t ex 

Lundaslätten) 

• Böljande landskap som delvis begränsar siktlinjerna  

• Bosarps jär; getåsrygg med 20 m höga åssidor och naturreservat 

• Stora gårdar med omgivande ägor, alléer 

• Välbevarade kulturhistoriska strukturer 

• Rövarkulans naturreservat med skydd av bl a landskapsbild och vattenmiljö 

• Förekomst av kronhjort 

 

Flackt odlingslandskap söder om Eslöv 

• Värdefull, högproduktiv och storskalig jordbruksmark 

• Svagt böljande med långa siktlinjer, blickfång i form av kyrkor och alléer  

• Slott, gods och herrgårdar med tillhörande marker (Trollenäs, Ellinge m.fl) 

• Bronsåldershögar och runstenar 

• Kyrkbyar och stationsorter (Karaby, Västra Strö m.fl) 

• Rätvinkligt landskap präglat av enskiftet 

• Bråån med hög biologisk mångfald  

 

Kävlingeåns dalgång 

• Öppet landskapsrum längs ån  

• Höga biologiska värden kopplade till fukt- och torrängar  

• Vattenmöllor och kvarnar 

• Slott och gods i anslutning till ån  

• Friluftsliv och närrekreation 

• Flyinge 

• Flera byar längs med ån 

 

Lundaslätten 

• Värdefull, högproduktiv och storskalig jordbruksmark 

• Långa siktlinjer mot tydliga landskapselement som alléer och kyrkor  

• Kulturhistorisk kontinuitet och synliga fornlämningar, främst i områdets norra del  

• ”Kyrkstigen” 

• Få och väl avgränsade områden med höga naturvärden som är viktiga även för närrekreation 

• Starkt infrastrukturpåverkat landskap med större vägar, kraftledningar, järnvägar och 

vindkraftverk. 

• ESS och Max 4 

 

Höje ås dalgång 

• Välanvänt rekreationsstråk - riksintresse 

• Tydlig dalgång med ett landskapsbildskydd, gräns mellan stad och slätt  

• Brons- och stenåldersboplatser intill ån nedanför Trolleberg 

• S:t Lars institutionsområde från förra sekelskiftet - riksintresse kultur 

• Fågelbiotoper och variationsrik fiskförekomst 

 

 


