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Sammanfattning 
Aktiva lantbrukare är en förutsättning för en levande landsbygd med ett attraktivt land-
skap för både människor, djur och växter. Antalet lantbrukare har stadigt minskat un-
der 1900-talet.  
 
För att skapa ett kunskapsunderlag rörande landsbygdens natur- och kulturvärden har 
Örkelljunga kommun genomfört ett naturvårdsprogram som integrerar kulturmiljöer 
och friluftsliv. Projektet har finansierats till 50 % av Naturvårdsverket via Naturvårds-
investeringsmedel, NIP, och 50 % har finansierats av Örkelljunga kommun. Natur-
vårdsprogrammet ska även utgöra en bas för en framtida utveckling av landsbygdens 
natur- och kulturmiljöer.  
 
Projektet har genomsyrats av en helhetssyn där sambanden mellan landskapets natur- 
och kulturvärden särskilt lyfts fram.  
 
Historiskt sett har jordbrukets inriktning varit boskapsskötsel och utgjort en av många 
näringar såsom t ex järnframställning, kolning och tjärning. Stora förändringar i land-
skapet under 1800- och 1900-talen har medfört att många växt- och djurarter har 
minskat i antal. Många växtarter med anknytning till slåtterängar, t ex kattfot och 
smörboll finns idag endast på ett fåtal lokaler i kommunen.  
 
Ett viktigt underlagsmaterial har varit historiska kartor och s k historiska kartöverlägg 
har gjorts över nästan samtliga kommunens byar. Fornminnesregistret, ängs- och be-
tesmarksinventeringen och kommunens naturvårdsplan har även utgjort viktigt kun-
skapsunderlag. Arbetet har genomförts byvis i hela kommunen av kulturvetare och 
biolog. När materialet sammanställts och analyserats utkristalliserades 26 särskilt intres-
santa områden med samverkande natur- och kulturvärden. 
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Inledning 
Kära läsare; ni håller just nu i ett unikt dokument, som redovisar inventering av Örkell-
jungas nästan 90 byar. Vi tror att ingen annan kommun har gjort någon sådan totalin-
ventering. 
 
Man får gå åtta år bakåt i tiden för ursprunget till denna inventering. Den 23 maj 2001 
skrev dåvarande ordföranden i LRF:s lokalavdelning Erik Torkelsson ett brev till 
kommunen där han frågar vad kommunen kan göra för att ”bevara och stärka naturvärden, 
främja friluftslivet och en aktiv och levande landsbygd för att gynna tillväxten i kommunen” och 
därmed ge markägare ökade möjligheter att försörja sig på sitt lantbruk. 
 
En månad senare tillsatte kommunstyrelsen en grupp som skulle arbeta med frågan. 
Gruppen bestod av politiker, kommuntjänstemän och representanter från LRF. Det tog 
några år att komma igång. Vad skulle gruppen göra? Efter några möten med brains-
torming föddes idén att kontakta Regionmuseet där vi kom i kontakt med Patrik Ols-
son, som föreslog att man kunde göra inventering av odlingslandskapet i några byar. 
Det fanns några sådana i Skåne men Örkelljunga var därvidlag en vit fläck.  
 
Med denna lite mer konkreta inriktning fick gruppen lite substans att arbeta med vilket 
ledde till att kommunen den 8 september 2004 sökte bidrag med 750 000:- och avsatte 
lika mycket av kommunala medel. Projektet vann kommunfullmäktiges gillande och 
några månader senare tillstyrkte Länsstyrelsen genom Regionmuseet ansökan med för-
utsättningen att genomföra ”ett naturvårdsprogram som integrerar natur, kultur och friluftsliv 
med att resultatet gynnar framkomst av företagande, kompletterande verksamhet och turism”. 
 
Redan 2004 genomfördes de första inventeringarna av ett par byar med kommunala 
pengar, som fanns outnyttjade på ett konto för naturvård. Det egentliga projektarbetet 
startade våren 2005 för att slutrapporteras våren 2009.  
 
Inventeringarna har följts upp med byaträffar dit alla ägare till jordbruksfastigheter in-
bjudits. Under dessa träffar har markägare bidragit med många intressanta berättelser. 
Genom guidade besök i byarna uppfyller dessa berättelser väl förutsättningar som res-
mål för turister och i övrigt för dem som är intresserade av odalmänniskors mödor och 
livsmiljö bakåt i tiden. För de som vill utveckla t ex besöksnäringen på landsbygden 
finns det idag stora möjligheter att få stöd till verksamheter genom Leader Nordvästra 
Skåne Norra, som har till uppgift att stödja landsbygdsutveckling. 
 
Ingemar Johansson   
Ordf  i Naturvårdsgruppen tillika 1:e vice ordf  i kommunstyrelsen 



 

11 

Uppdrag 
Regionmuseet har av Örkelljunga kommun fått uppdraget att utarbeta ett naturvårds-
program som integrerar kulturmiljövärden och friluftsliv. Projektet är till 50 % finansie-
rat av Naturvårdsverket via Naturvårdsinvesteringsmedel, NIP, och till 50 % finansierat 
via Örkelljunga kommun. Projektet påbörjades 2005 och kommer att slutföras under 
2009.  

Bakgrund 

Aktiva lantbrukare är en förutsättning för en levande landsbygd med ett landskap at-
traktivt för både boende och turister. Örkelljunga kommun ligger i mellan- och skogs-
bygden där antalet lantbrukare minskat påtagligt under de senaste decennierna. I land-
skapet syns effekterna av detta i form av successiv igenväxning eller skogsplantering.  
 
Den lokala LRF-gruppen reagerade i en skrivelse år 2001 till Örkelljunga kommun där 
man påtalade behovet av att lyfta fram landsbygden och nödvändigheten av aktiva lant-
brukare. Man föreslog att en arbetsgrupp skulle bildas för att skapa en plattform med 
syfte att bevara och stärka naturvärden liksom främja friluftslivet och en aktiv och le-
vande landsbygd. Kommunstyrelsen ställde sig positiv och en arbetsgrupp sattes sam-
man bestående av två politiker samt en tjänsteman från kommunen tillsammans med 
representanter från LRF och den lokala naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens 
Natur. Gruppen, som sedermera fick namnet Naturvårdsgruppen, fick således en bred 
sammansättning där olika intressen representerades.  
 
Örkelljunga kommun tog under år 2003 kontakt med Regionmuseet för att undersöka 
hur man kan arbeta med natur- och kulturvärden i landskapet och de första idéerna 
kring en inventering av odlingslandskapet föddes. Genom att ha kunskap om de befint-
liga värdena ökar förutsättningarna för att dessa ska kunna bevaras och utvecklas.  
 
Som ett första steg genomfördes ett 20-tal gårdsrådgivningar i tre av kommunens byar 
inom ramen för kampanjen Levande landskap, finansierade via landsbygdsmedel. Jäm-
fört med övriga Skåne lades således förhållandevis stora resurser på Örkelljunga kom-
mun. I detta skede fanns möjligheter att söka medel för kommunala naturvårdsprojekt 
via Naturvårdsverket. I samarbete med Regionmuseet sammanställde Örkelljunga 
kommun en ansökan för att genomföra ett naturvårdsprogram som integrerar natur, 
kultur och friluftsliv. 
 
I ett första skede söktes medel för en metodutveckling, men kompletterades därefter 
med en ansökan för att genomföra projektet i sin helhet. Ansökan bifölls och Örkell-
junga kommun avsatte motsvarande belopp för att kunna utföra naturvårdsprogram-
met under åren 2005-2008.  
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Syfte 

 Syftet är att upprätta ett naturvårdsprogram som integrerar kulturmiljövärden och fri-
luftsliv. Arbetet med naturvårdsprogrammet ger ny kunskap om kommunens natur- 
och kulturmiljöer. Det kommer att utgöra ett viktigt planeringsunderlag rörande natur- 
och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Naturvårdsprogrammet kommer också att fun-
gera som en utgångspunkt i t ex kompletterande verksamheter till det traditionella 
jordbruket, vilket ger ökade möjligheter att bo och leva på landsbygden. Syftet är också 
att uppmärksamma lantbrukarens centrala roll i arbetet med att bevara och utveckla 
den biologiska mångfalden i ett öppet och levande landskap som är attraktivt för såväl 
bofasta som turister. Detta naturvårdsprogram kompletterar uppgifterna och områdena 
i naturvårdsplanen (1998) och bör tillsammans betraktas som ett samlat underlag.  
 

Mål 

Målet är att den insamlade kunskapen om landsbygden i Örkelljunga kommun kommer 
att utgöra en bas för framtida landsbygdsutveckling där en landsbygd med natur- och 
kulturvärden är en resurs för utveckling, inte ett hinder. Vi vill medverka till att beva-
rande och utveckling går hand i hand på ett långsiktigt hållbart sätt.   
 

Naturvårdsgruppen 

Fortlöpande under projektets gång har den s k naturvårdsgruppen träffats tre till fyra 
gånger per år. Naturvårdsgruppen bildades år 2001 på initiativ från den lokala LRF-
avdelningen och har idag en bred representation bestående av kommunpolitikerna 
Ingemar Johansson (ordf) och Christer Olsson, miljöchef  Anders Sturesson, LRF-
representanterna Mats Gustafsson, Eje Mårtensson och Bo Nilsson samt Janne Johan-
son och Nils Rosenlund från Örkelljungabygdens natur. Från och med år 2006 har 
stadsarkitekt Gertrud Richter deltagit vid flera möten och fr o m år 2007 ingår även 
kommunens landsbygdssamordnare Ann-Charlotte Thörnblad. Från Regionmuseet har 
i första hand kulturgeograf  Patrik Olsson och kulturvetare Cissela Olsson deltagit.  
 
Stående punkter vid mötena har varit en aktuell lägesrapport och en avstämning av hur 
arbetet med naturvårdsprogrammet fortskrider. Gruppen har också diskuterat redovis-
ningens utformning och innehåll i byrapporter och slutrapport, liksom förmedlingen 
av resultatet via s k bykvällar och arrangemang i samband med den s k lokala naturvår-
dens dag. Aktuella frågor under perioden har även varit kommunens översiktsplan, 
ÖP07, som har tydliga kopplingar och beröringspunkter till naturvårdsprogrammet. 
Det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 har diskuterats och i första 
hand vilka möjligheter som kan finnas för Örkelljunga kommuns del. Även bildandet 
av ett s k Leaderområde, Skåne Nordväst Norra, har varit en aktuell fråga. Vid ett par 
tillfällen har mötena hållits i fält för att visa och tydliggöra det konkreta arbetet med 
naturvårdsprogrammet.  
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Referensgruppen 

Kopplad till arbetet med naturvårdsprogrammet har funnits en referensgrupp beståen-
de av ämnesexperter från Regionmuseet. I gruppen har ingått arkeologerna Bertil Hel-
gesson och Helén Lilja, bebyggelseantikvarierna Paul Hansson och Katarina Olsson, 
kulturgeograf  Patrik Olsson samt kulturvetare Cissela Olsson och biolog Janne Johans-
son. De båda sistnämnda är även de som arbetat operativt med naturvårdsprogrammet. 
Gruppen har träffats minst en gång per år för diskussioner kring bl a metodik, inrikt-
ning och utformning av rapport.  
 

Press och förmedling 

Sedan projektets start år 2005 har kommuninvånarna kontinuerligt informerats om 
projektet via kommunens egen tidning Ljungblomman. Den skickas ut till samtliga 
hushåll och företag i kommunen. Syftet har i första hand varit att sprida information 
om arbetet med naturvårdsprogrammet till kommuninvånarna. Artiklarna har haft oli-
ka inriktning och teman såsom t ex kulturlandskapets framväxt, landsbygden och be-
byggelsen, men även flaggat för kommande bykvällar och kort informerat om lands-
bygdsprogrammet. Artiklarna har illustrerats med foton och kartmaterial.  
 
Vid inventeringsarbetets uppstart i juni 2005 bjöds pressen in. Nordvästra Skånes tid-
ningar hörsammade inbjudan och gjorde ett större reportage från markerna i Rya by. 
En mindre artikel publicerades i anslutning till en informationskväll i augusti samma år. 
Under våren 2008 publicerades en större artikel i Nordvästra Skånes tidningar som 
berättade om slutfasen i inventeringsarbetet och samtidigt gjorde reklam för bykvällar-
na.  
 
”Den lokala naturvårdens dag” är en årligen återkommande satsning där Naturvårds-
verket vill uppmärksamma projekt som beviljats lokala naturvårdsbidrag. Vid två tillfäl-
len har arbetet presenterats för allmänheten i samband med denna dag. Den 23 sep-
tember 2007 genomfördes två vandringar i byn Tockarp och den 31 augusti 2008 an-
ordnades ett par liknande vandringar i byn Bjärabygget, strax utanför Skånes-Fagerhult. 
I samband med vandringarna visades hur de historiska kartorna använts i inventerings-
arbetet för att ”läsa landskapet” och vilka djur- och växtarter som är förknippade med 
kulturlandskapet i dessa trakter.  
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Metod 
Landskapet, i synnerhet det öppna odlingslandskapet, är skapat av människan utifrån 
de naturliga förutsättningarna. Landskapet är ett samspel av både natur och kultur och 
det är omöjligt att dra strikta gränser mellan dessa. Enligt den europeiska landskaps-
konventionen är landskap ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och mänskliga fakto-
rer.1 Genom projektet vill vi lyfta fram de viktiga sambanden mellan värdefulla natur-
områden och människans brukande av dessa.  
 
Arbetet med naturvårdsprogrammet är uppbyggt på följande sätt  

1. Genomgång av tidigare inventeringar, äldre källmaterial, historiska kartor samt 
upprättande av historiska kartöverlägg. 

2. Byvis fältarbete 
3. Analys och sammanställning 
4. Förmedling via byrapporter och bykvällar 

 
Steg 1 till 3 samt byrapporterna i steg 4 ingår i arbetet med naturvårdsprogrammet och 
finansieras via Naturvårdsverket och Örkelljunga kommun. Bykvällarna i steg 4 finan-
sieras av landsbygdsprogrammet via länsstyrelsens landsbygdsavdelning.  
 

Källmaterial 

Historiska kartor 

Kartstudierna är viktiga i arbetet för att få en bild av hur den historiska markanvänd-
ningen påverkat landskapet. Det vi ser idag, tillsammans med de naturgivna förutsätt-
ningarna, är dels resultatet av hur marken har brukats historiskt och dels hur marken 
brukas idag. För att kunna ge långsiktiga, hållbara rekommendationer inför framtiden 
är det därför viktigt att känna till den historiska bakgrunden. Att ha kunskap om den 
egna bygden och dess historia är även betydelsefullt för den egna lokala identiteten.  

 
Sverige har i lantmäteriernas arkiv bevarat en unik kartskatt med kartor från 1600-talet 
och framåt, vilka ger möjligheter att noggrant studera det historiska landskapets för-
ändringar och strukturer. De historiska kartorna fanns t o m år 2006 på de regionala 
lantmäterikontorens arkiv, men finns idag endast tillgängliga digitalt. De fysiska kartor-
na har flyttats till Riksarkivet. Det finns historiska kartor från 1600- till 1900-talet över 
de flesta av Örkelljungas närmare 90 byar. De äldsta kartorna kallas geometriska av-
mätningar och finns bara över en handfull av kommunens byar. Kartan över Lärkes-
holm är den i särklass äldsta i kommunen, upprättad redan år 1662 i samband med att 

                                              
1 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/Landscape/Default_en.asp 
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/europeiska_landskapskonventionen.html  
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Arild Svave fick sätesfrihet till Lärka huvudgård. Från det tidiga 1700-talet finns detalje-
rade kartor över byarna Rya, Eket, Västrarp, Grytåsa och Örnalt 
 
Det stora flertalet av kommunens äldre lantmäterikartor är upprättade i samband med 
genomförandet av laga skifte under 1830-1850-talen, men det förekommer även ett 
mindre antal storskiftes- och enskifteskartor från 1800-talets första decennier. Skiftes-
kartorna upprättades av lantmätaren i inledningsskedet av lantmäteriförättningen med 
syfte att noggrant kartera byns ägor och ägoförhållanden för att därefter kunna göra en 
rättvis delning av markerna. Kartorna redovisar således de strukturer och förhållanden 
som fanns i landskapet innan skiftet genomfördes.  
 
För att komplettera bilden av landskapets utveckling studeras även andra historiska 
kartor. Den skånska rekognoseringskartan upprättades av militären under 1810-talet i 
skuggan av Napoleonkrigen i Europa. Syftet var främst att i dessa oroliga tider ha en 
beredskap och kartlägga var trupper kunde ta sig fram och slå läger, men även att klar-
göra vilka försörjningsmöjligheter som fanns i byarna. Större delen av Skåne karterades 
i skala 1:20 000. Den nordligaste delen av Skåne blev aldrig renritad och färdigställd 
vilket innebär att kartan över kommunens mellersta och norra del tyvärr saknas.  

1728 års karta över Rya kyrkby innehåller en mängd intressant information om dåtidens landskap. Pinnån slingrar sig längs grän-
sen mot Ingeborrarp och den gamla riksvägen, E4:ans föregångare, passerar i väster. De grå fälten är åkrar som omges av de grön-
markerade ängsmarkerna.  
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Kartan ger en översiktlig bild av löv- och barrskogarnas utbredning liksom värdefull 
information om landskapets topografi med höjder, våtmarker, sjöar och vattendrag 
från tiden innan sjösänkningar och utdikningar förändrade landskapet. Landskapets 
öppenhet och rika inslag av fuktiga eller sanka marker är slående. 
 
Till skånska rekognoseringskartan finns handlingar som redogör för förhållandena i 
varje by. Dessa uppgifter finns, till skillnad från kartan, för hela kommunen. För varje 
by redovisas bl a antal gårdar, mängd årligt utsäde räknat i tunnor, antal lass ängshö per 
år samt djurinnehav uppdelat på fäkreatur, hästar och får. Denna statistik ger en fyllig 
bild av byarnas näringar och intressanta jämförelser kan göras med dagens förhållan-
den.2 
 
På 1860-talet upprättades den s k generalstabskartan, som även den är en militär karta. 
Kartans skala är 1:100 000, alltså en s k småskalig karta, som i första hand ger en över-
siktlig bild av landskapet efter skiftesreformerna. Kartan visar ett mycket mer öppet 
landskap än idag, hårt nyttjat av betesdjur och odling. Bebyggelsen har ökat på lands-
bygden och man kan t ex urskilja många torp. Kartan är reviderad vid flera tillfällen 
och det kan ibland vara svårt att tolka vad som är ursprunglig information och vad som 
är tillagt i ett senare skede. Ett tydligt exempel på det senare är Skåne-Smålands järn-
väg, som är utritad på 1860-talskartan, men som i verkligheten inte tillkom förrän på 
1890-talet.  

                                              
2 Text till Skånska rekognoseringskartan, 1810-t. 
www.m.lst.se/m/amnen/Kulturmiljo/Skanska_rekognosceringskartan.htm  
 

Skånska rekognoseringskartan visualiserar höjder och sankområden i landskapet. Gårdarna är markerade som ofyllda fyrkanter.  
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Den s k häradsekonomiska kartan, fortsättningsvis kallad häradskartan, från slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet är en mycket värdefull historisk källa. Den är en 
ekonomisk karta, upprättad i skala 1:20 000, där fastighetsgränser och fastighetsbeteck-
ningar är utritade, liksom de olika markslagen. Skogsmarkens sammansättning av löv- 
och barrskog redovisas också. Kartan speglar landskapet i ett skede då jordbruket fort-
farande utgjorde basen i landets ekonomi. Genom olika sjösänkningsprojekt och ett 
stort antal utdikningar hade arealen åkermark ökat kraftigt under senare delen av 1800-
talet och början av 1900-talet. Kartan är mycket detaljerad och utgör ett viktigt och 
användbart källmaterial i detta projekt.  
 

Historiska kartöverlägg  

Det är av flera anledningar svårt att sida vid sida jämföra och överföra information 
mellan äldre lantmäterikartor och nyare kartor, i första hand på grund av att skalan skil-
jer sig åt. De äldre kartorna innehåller även i varierande grad vinkelfel och förskjut-
ningar.  
 
För att kunna arbeta i samma skala och samtidigt förtydliga informationen på den hi-
storiska kartan används en metod som kallas historiska kartöverlägg. Det innebär att 
den äldre kartan ritas av på genomskinlig plastfilm. Vid avritningen, excerperingen, 
förenklas och renodlas kartan så att i första hand strukturer och markanvändning tyd-
liggörs med hjälp av vissa enhetliga symboler. I första hand ligger fokus på hägnader, 
bebyggelse och byns markanvändning.  

Generalstabskartan från 1860-talet visar ett öppet landskap. Häradskartans grönmarkerade områden brukades som slåtter-
äng kring 1930 och kan i vissa fall ha förutsättningar att än 
idag hysa höga biologiska värden.  



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplet visar principen för historiska kartöverlägg. Origi-
nalkartan (överst till vänster) ritas av med olika symboler 
för markslag, bebyggelse och strukturer (ovan). Ett genom-
skinligt , skalenligt exemplar läggs på en modern karta och 
det historiska landskapet framträder tydligt (nederst till 
höger).  
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Den historiska kartan, i regel utförd i skala 1:4 000, är oftast mycket noggrant gjord 
med en stor detaljrikedom. Till kartan finns vanligen tillhörande handlingar med in-
formation om själva lantmäteriförrättningen samt de enskilda markerna.  
 
När avritningen väl är gjord förminskas den till skala 1:10 000, vilket är en skala som 
medger en relativt hög detaljeringsnivå samtidigt som den används på dagens ekono-
miska karta. Den förminskade kopian kopieras därefter över på en genomskinlig over-
headfilm som läggs ovanpå och passas in på den ekonomiska kartan. Det historiska 
landskapet ligger då som ett transparent lager över dagens landskap och vi har därmed 
ett redskap för att tolka och analysera utvecklingen i den specifika byn eller området. 
Kartöverlägget fungerar som en av flera nycklar som hjälper oss att förstå varför land-
skapet ser ut som det gör idag. Aktuella frågeställningar är exempelvis; Vad har föränd-
rats? Vilka strukturer finns kvar? Hur ser markanvändningen ut då och nu?  
 
Historiska kartöverlägg har gjorts över nästan alla byar i Örkelljunga kommun. Endast 
ett fåtal byar, t ex Sandsjöholm och Onsena, saknar detaljerade äldre kartor. I regel har 
den äldsta kartan över respektive by ritats av, vilket oftast inneburit skifteskartan från 
1800-talets första hälft. Dessa är oftast välgjorda och mycket detaljerade. I de fåtal fall 
det även funnits en 1600- eller 1700-talskarta har vi valt att rita av båda. De äldsta kar-
torna innehåller en del vinkelfel men innehåller å andra sidan intressant information 
som inte redovisas på 1800-talets skifteskartor. Med kartor från olika tidsskeden kan de 
landskapliga förändringarna under perioden mellan 1700- och 1800-talet särskilt stude-
ras.  

Tidigare inventeringar 

Fornminnesinventering 
Alltsedan 1600-talet har den svenska statsmakten haft en ambition att systematiskt 
samla information om landets fornminnen. På 1660-talet kom ”Plakat och Påbud om 
Gamla Monumenter och Antikviteter”, en förordning som även kan betraktas som 
världens första fornminneslag.3 Här igenom insamlades uppgifter om fornminnen från 
präster och landshövdingar. Intresset från statens sida dalade under 1700- och 1800-
talen fram till sekelskiftet 1900 då de nationalromantiska strömningarna bidrog till ett 
ökat intresse för landets forna historia. År 1937 fick Riksantikvarieämbetet av riksda-
gen ansvaret att systematiskt inventera alla fasta fornlämningar som var synliga ovan 
jord. Sedan dess har fornlämningsbegreppet vidgats till att omfatta flera olika typer av 
lämningar och även fornlämningar dolda under mark. Inventeringar har gjorts i flera 
omgångar och ny information har successivt lagts till. Den senaste fornminnesinven-
teringen i Örkelljunga kommun genomfördes under 1990-talet.  
 
I tillägg till den traditionella fornminnesinventeringen genomfördes under åren 2005-
2006 en fördjupad inventering i Rya socken. Detta skedde inom ett projekt benämnt 
Skog och historia. Inom projektet inventerades forn- och kulturlämningar i skogsmark,  
                                              
3 www.raa.se/cms/extern/informationstorg/fornminnesinformation/historik.html  
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ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Region-
museet Kristianstad. Till skillnad från den traditionella fornminnesinventeringen note-
rades i denna inventering även mer sentida lämningar såsom t ex stenmurar och torpru-
iner. Denna nya information har successivt fogats till fornminnesinventeringen.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetes digitala söktjänst FMIS, finns i kommunen 1 199 notera-
de fornlämningar (mars 2009). Av dessa är de vanligaste typerna agrara lämningar (300 
st), by- och gårdstomter (297 st), lämningar efter järnframställning (205 st) samt bo-
platser (193 st).  
 
Inom gruppen agrara lämningar utgörs en betydande del s k fossil åkermark. Som syn-
liga spår i landskapet finns i regel odlingsrösen och röjda åkerytor avgränsade genom 
låga övertorvade stensträngar. Dessa lämningar är rester av ett övergivet, fossilt od-
lingslandskap och återfinns ofta i skogsmark eller betesmark i anslutning till dagens 
öppna kulturlandskap. Flertalet finns i Rya socken i kommunens södra del. Lämningar-
nas ålder varierar, men de äldsta dateras till 1 000 f. Kr.-400 e. Kr.  
 
By- och gårdstomter är en annan typ av fornminnen som motsvarar läget för de äldsta 
kända bebyggelselägena i varje by. De är identifierade genom studier av historiskt 
kartmaterial. De äldsta tomtlägena har ofta lång historisk kontinuitet, kanske ända från 
när byn eller gården etablerades. By- och gårdstomter indikerar att det kan finnas äldre 
kulturlager på dessa platser.  
 
Lämningar efter järnframställning, oftast i form av slagg, finns i huvudsak i den norra 
delen av kommunen, i ett relativt koncentrerat bälte som fortsätter norrut in i Halland. 
Detta område var under 1100- till 1600-talet ett viktigt järnframställningsområde. De 
naturliga förutsättningarna fanns här i form av råvarorna sjö- och myrmalm samt skog 
till bränsle för att utvinna järnet. När Skåne under 1600-talet blev svenskt hade den 
förhållandevis småskaliga järnindustrin i detta område svårt att konkurrera med de 
svenska bergslagsbruken och miste då sin betydelse.  
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Boplatser utgör den äldsta typen av fornlämningar, men samtidigt den kanske mest 
anonyma eftersom spåren knappt kan skönjas i landskapet. Lämningarna härrör från 
stenåldern (ca 13 000-1 800 f. Kr) och kan t ex utgöras av härdar eller lösfynd av flint-
föremål och flintavslag som indikerar att människor vistats på platsen under längre eller 
kortare tid.  
 
Ängs- och betesmarksinventeringen 
I jordbruksverkets databas TUVA finns information om Sveriges ängs- och betesmar-
ker, vilka inventerades av länsstyrelserna under åren 2002-2004.4 I Örkelljunga kom-
mun finns totalt 48 noterade marker fördelade på 171,7 ha. Av dessa marker utgör 34 
stycken knappt halva arealen (83,4 ha) hävdade marker med höga natur- och kulturvär-
den. Resterande 14 marker (88,3 ha) bedöms som restaurerbara vilket innebär att mar-
kerna har konstaterade natur- och kulturvärden, men att hävden är otillräcklig. Anled-
ningen kan vara att markerna inte längre betas eller att betesdjuren är för få. Markerna 
anses dock ha potential och de bedöms som möjliga att restaurera även på ganska kort 
tid. Dessa marker har i regel varit noterade i tidigare inventeringar såsom ängs- och 
hagmarksinventeringen. Möllers skog i Grytåsa är exempel på en s k restaurerbar mark.  
 
Markslaget ängsmark som förr i tiden var så vanligt, för sedan en längre tid en mycket 
tynande tillvaro i kommunen. Endast en slåtteräng på 0,3 ha är noterad från Spånga-
bygget i byn Västra Spång, i övrigt är det enbart betesmarker som är upptagna. Vissa av 
betesmarkerna har dock bedömts som ”möjlig äng”. På sådana marker är det både möj-
ligt och lämpligt att återuppta slåtter, för att på så vis öka andelen slåtteräng i kommu-
nen. Dessa värdefulla gräsmarker är spridda över kommunen, även om en viss kon-
centration kan skönjas i ett bälte från Attarp-Boalt i nordväst till Lärkesholm i sydost.  
 
Naturvårdsplanen 
Under 1990-talet genomfördes arbetet med Naturvårdsplanen över Örkelljunga kom-
mun och rapporten var färdig år 1998. Fokus ligger i första hand på värdefull natur i 
myrar, skogar, sjöar och vattendrag och i viss mån i odlingslandskapet. 

                                              
4 www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/naturochkulturvarden/angsochbetesmarksinventering.html  
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Naturvårdsplanens utvalda områden är indelade i tre klasser efter en bedömning av 
deras naturvärden. Två områden i kommunen, Långalts myr och Stensmyr, bedöms ha 
ett särskilt högt naturvärde, vilket är den högsta klassen. Ett tjugotal områden i kommu-
nen har förts till klassen mycket högt naturvärde. Exempel bland dessa är markerna längs 
Pinnån vid Bruket, Grytåsaskogen, Lärkesholm, Smedhultamossen samt Fäje myr. Till 
gruppen som förts till klassen högt naturvärde hör ett fyrtiotal områden av varierande 
storlek. Hit kan nämnas kulturlandskap i Rya och Åkarp, Åsljungaklintområdet, Mat-
tarp/Svinstorpsskogen och en sträcka av Harbäcken.  
 
Naturvårdsplanen inbegriper även ett antal mindre punktobjekt. Dessa är till ytan för-
hållandevis små marker och kan t ex bestå av en ogödslad betesmark, ett mindre löv-
skogsområde eller en opåverkad sträcka av en bäck. Som exempel kan nämnas ett 
skogsområde där berget går i dagen nära den s k Hövdingagraven i Årröd respektive 
Lille Sjö med omgivande våtmark i Sönder Össjö. 
 
Kulturmiljöprogram 
I det regionala kulturmiljöprogrammet redovisas områden med höga kulturhistoriska 
värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas för framtiden. I Örkelljunga kommun 
finns nio områden som anses särskilt värdefulla. Sex av dessa utgör bymiljöer på lands-
bygden och de övriga är miljöer i de mindre tätorterna.5 
 
På uppdrag av kulturnämnden i Örkelljunga kommun påbörjades på 1970-talet en 
byggnadsinventering i de centrala delarna av Örkelljunga tätort. Denna följdes av in-
venteringar i kommunens övriga mindre tätorter och avslutades med Eket i början av 
1990-talet. För att även uppmärksamma landsbygdens kulturarv utanför tätorterna 
genomfördes i mitten av 1990-talet en inventering av byarnas byggnader och landskap. 
Denna sammanfattades i skriften Bebyggelse och kulturmiljö i Örkelljunga kommun. I 
skriften presenteras 34 byggnader och värdefulla miljöer som ett urval bland flera i 
kommunen. 

Fältinventering 

Inom projektet naturvårdsprogrammet genomfördes fältarbetet under fältsäsongerna 
2005-2008 av biolog och kulturvetare tillsammans. Inventeringen utfördes by för by 
med början i den södra delen av kommunen. Fokus har primärt legat på dagens öppna 
odlingslandskap i form av åkrar och betesmarker men noteringar har även gjorts rö-
rande anslutande marker.  
 
Större delen av inventeringen gjordes till fots med kartmaterial till hands och med ut-
gångspunkt från en eller flera platser i berörd by. Under fältvandringen gjordes jämfö-
relser mellan den historiska och den nuvarande markanvändningen liksom noteringar  

                                              
5http://www.lansstyrelsen.se/skane/Kartor_och_planeringsunderlag/Kulturmiljoprogram/Sarskilt_vardefulla_
kulturmiljoer_i_Skane/Orkelljunga/ 
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kring t ex bevarade äldre strukturer, flora, trädinslag, bebyggelsens utformning och 
placering. Det historiska kartmaterialet, i regel i form av det historiska kartöverlägget, 
häradskartan samt 1970-talets ekonomiska karta, har generellt sett styrt vilka platser 
som besökts. Kartanalysen har ofta lett fältvandringen till relativt okända men intres-
santa områden samtidigt som information rörande redan kända och väl dokumenterade 
områden uppdaterats och kompletterats. 
 
Den första fältsäsongen hade en metodutvecklande inriktning för att vår planerade me-
tod skulle kunna testas och utvärderas. Större delen av dagens öppna marker i den be-
rörda byn besöktes till fots, men i vissa fall söktes även övergivna odlingslandskap upp, 
t ex torpruiner i dagens skogsmark. 
 
Kombinationen av det historiska källmaterialet och en grundlig inventering i fält av 
kulturvetare och biolog tillsammans har visat sig ge en bra helhetssyn och goda förut-
sättningar att identifiera värdefulla natur- och kulturmiljöer. Kartmaterialets olika tids-
skikt bidrar till möjligheten att identifiera och tyda strukturer och spår i landskapet.  
 
Efter den inledande fältsäsongen kom inventeringen i högre grad att fokusera på dagens 
öppna kulturlandskap, alltså inte odlingslämningar i skogsmark. Inventering i marker 
utanför dagens brukade odlingslandskap visade sig vara förhållandevis tidskrävande 
och av begränsat värde i just detta projekt. Fortsättningsvis besöktes därför igenväxta 
eller igenplanterade marker endast i undantagsfall.   

Vy över Ekholms odlingslandskap.
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Bykvällar 

I samband med den första fältsäsongen hölls en första informationsträff  den 23 augus-
ti 2005 för de boende i Rya socken. Syftet var dels att sprida information om projektet 
och visa på exempel från trakten, dels att presentera oss som inventerare för att under-
lätta arbetet i fält.  
 
Efterhand genomfördes riktade bykvällar parallellt med inventeringsarbetet för att 
förmedla preliminära resultat till de boende i respektive by. Målet var att skapa intresse 
och engagemang i bygden, som en förutsättning för den fortsatta utvecklingen. Finan-
sieringen av bykvällarna har skett genom EU:s kompetensutvecklingsmedel via länssty-
relsens landsbygdsavdelning.  
 
Inför varje bykväll skickades en personlig inbjudan via post till de permanentboende i 
2-5 närliggande byar. Bykvällens utformning och innehåll utformades utifrån de aktuel-
la byarnas specifika förutsättningar. Inledningsvis under kvällen uppmanades kursdel-
tagarna att ställa frågor, kommentera och komma med synpunkter, något som också 
gav resultat. Efter en kort bakgrundsbeskrivning till projektet gjordes en genomgång av 
historiskt kartmaterial, från de äldsta kartorna fram till idag. Därefter visades bilder 
både från särskilt intressanta och från vardagliga natur- och kulturmiljöer i byarna, lik-
som exempel på växter, fåglar och insekter som är kopplade till dessa miljöer. Under 
bykvällarna informerades även om möjligheterna till stöd för landsbygdsutveckling. 
Många av deltagarna var aktiva och berättade gärna egna historier kopplade till de plat-
ser som berördes, något som vi särskilt efterlyst.  
 
Syftet med bykvällarna har varit att förmedla kunskap om byarnas natur- och kultur-
miljöer. Genom att informera om och förankra inventeringsarbetet har vi skapat ett 
intresse och engagemang hos byinvånarna och samtidigt försökt inspirera till använd-
ning av dessa miljöer. Fokus på en eller ett fåtal byar åt gången, en anpassning av inne-
hållet och en tydlig presentation har gjort arbetet relevant och angeläget. Vi tror därför 
att förutsättningarna har ökat för att natur- och kulturmiljöer även i framtiden kommer 
att bevaras och utvecklas. Genom goda exempel har vi även informerat om de möjlig-
heter till stöd som finns t ex inom det nya landsbygdsprogrammet och hur kommunen 
kan stötta det fortsatta arbetet med landsbygdsutveckling. 
 
Inklusive den inledande träffen har hittills totalt 13 bykvällar genomförts, omfattande 
ett drygt 40-tal byar och ca 230 personer har deltagit i träffarna. Under 2009 kommer 
bykvällar att genomföras i de återstående byarna i kommunens norra delar. På så sätt 
kommer kommunens samtliga landsbygdsinvånare ha haft tillfälle att fördjupa sin kun-
skap om den egna bygden.  
 
Bykvällarna har genomförts av inventerarna Cissela Olsson och Janne Johansson. Un-
der 2008 års bykvällar deltog även kommunpolitiker Ingemar Johansson och lands-
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bygdssamordnare Ann-Charlotte Thörnblad. Efterhand i projektet har ett ökat fokus 
kommit att ligga på landsbygdsutveckling och vilka möjligheter utveckling av natur- 
och kulturvärden kan innebära.  
 
Många deltagare har visat ett genuint intresse och förhoppningsvis har ett och annat 
frö såtts som med viss hjälp kan växa. Det är en stor fördel att kommunen är delaktig i 
projektet och att de som har idéer eller frågor kan ta kontakt med landsbygdssamord-
naren på ett lokalt plan. Detta ger större förutsättningar för att goda idéer inte rinner 
ut i sanden.  
 

Byrapporter 

Genom inventeringsarbetet har en stor mängd information samlats in om de olika by-
arna i kommunen. Med syfte att sprida denna kunskap på ett tilltalande och lättläst sätt 
har särskilda byrapporter sammanställts. Byrapporterna omfattar mellan två och fem 
byar och målgruppen är de boende i byarna. Framför allt de som brukar markerna har 
en avgörande roll för att bevara och utveckla natur- och kulturvärden i landskapet.  
 
Utgångspunkten för byrapporterna har varit vad som är särskilt värdefullt, karakteris-
tiskt och intressant ur byns perspektiv. Förhoppningen är att materialet ska inspirera till 
ett intresse för byn och dess natur- och kulturmiljöer och att byborna ska se dessa som 
användbara tillgångar t ex i olika kompletterande verksamheter till jordbruksföretag 
med koppling till rekreation, friluftsliv och turism.  
 
I varje byrapport finns en historisk tillbakablick baserad på äldre kartmaterial. Särskilt 
värdefulla, intressanta, ovanliga men också vardagliga miljöer lyfts fram för de olika 
byarna. Rapporterna är rikt illustrerade med foton och kartor. Byrapporterna kommer 
att finnas tillgängliga som pdf-filer via Örkelljunga kommuns och Regionmuseets hem-
sidor liksom på samtliga bibliotek i kommunen.  
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Historisk bakgrund 

Från jakt till jordbruk 

De äldsta arkeologiska lämningar som hittats i kommunen härrör från den äldre jägar-
stenåldern (ca 13 000-4 200 f.Kr). Lämningarna utgörs av olika föremål av flinta, t ex 
yxor, pilspetsar, skär- och skrapföremål, men också en hel del avslag, d v s biprodukter 
från själva tillverkningen av föremålen. Dessa spår har i huvudsak hittats i anslutning 
till vattendrag och sjöar, gynnsamma platser att bo på med lättillgänglig jakt och fiske. 
Ny kunskap om denna äldsta tid kom fram vid de arkeologiska undersökningar som 
genomfördes i samband med att den nya sträckningen av motorvägen E4 byggdes. Till 
skillnad från tidigare slutsatser visade fynden att människor vistats i trakten under hela 
stenåldern. Kunskapen om Örkelljungas äldsta mänskliga historia blev på kort tid be-
tydligt mer innehållsrik och nyanserad än tidigare.  
 
Från bronsålder och tidig järnålder (ca 1 700 f. Kr-200 e. Kr) har endast enstaka fynd 
gjorts och det finns få kända eller synliga lämningar. Undersökningar av härdar till-
sammans med resultat av pollenanalyser tyder på ett extensivt nyttjande av landskapet i 
form av bete och jakt. Landskapet var i huvudsak skogsklätt och dominerat av ek, 
björk, lind, hassel och al. Betestrycket var lågt, vilket kan tyda på att man vistades i om-
rådet säsongsvis.  
 
Yngre arkeologiska lämningar som indikerar jordbruk kan ses i kommunens södra de-
lar, t ex i byarna Västrarp, Rya och Eket. Här finns stora områden med spridda över-
torvade, nersjunkna odlingsrösen tillsammans med stensträngar. Några av dem har un-
dersökts närmare och analyser av bl a kol har visat att de härrör från romersk järnålder-
vikingatid, alltså ca 200-1000 e. Kr. Marken brukades så länge den gav tillräcklig skörd, 
sedan bröts återigen ny åkermark. Detta innebar ett sorts vandrande åkerbruk vilket 
gav upphov till stora arealer med rösen och stensträngar. Fornlämningarna utgör res-
terna av ett övergivet odlingslandskap som idag oftast ligger strax utanför dagens od-
lingsmarker. Här finns lämningarna fortfarande kvar medan de röjdes bort på marker 
där man har odlat under de senaste århundradena.  
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Byarna växer fram 

Trakten koloniserades från sydväst mot nordost från 1000-talet och framåt. Under 
denna period ökade befolkningen i antal och det finns flera samverkande orsaker till 
detta. Klimatet kan t ex ha inverkat på kolonisationen, eftersom det under denna tid 
skedde en ökning i medeltemperaturen.6 I norra Skånes marginella områden, där växt-
säsongens längd utgör en begränsande faktor, skapade ett gynnsammare klimat bättre 
förutsättningar för odling och jordbruk och därmed för etablering av gårdar och byar. 
Det kunde t ex betyda att man inte behövde flytta tillbaka till slättbygderna under vin-
terhalvåret utan kunde stanna. En annan bidragande orsak till befolkningsökningen kan 
ha varit områdets järntillgångar i form av sjö- och myrmalm. Tillgången på järn gav 
t ex möjlighet att förbättra jordbruksredskapen och därmed få ett effektivare jordbruk. 
Spadar kunde järnskos och därmed förstärkas, årdret kunde förstärkas och förlängas så 
att jordbearbetningen blev mer effektiv och liens blad kunde förlängas och därmed 
göra slåttern snabbare och mer effektiv.  
 
Uppförandet av kyrkor i trakten tog fart när kristendomen fått fäste och befolkningen 
blivit så pass stor att den kunde avlöna präster och organiseras i den fasta kyrkliga 
struktur kallad socken. Indelningen i socknar uppstod under tidig medeltid och kyrko-
byggnader blev de fysiska monumenten från denna tid. Under 1200- och 1300-talen 
uppfördes stenkyrkor i Rya, Örkelljunga och Fagerhult. Skånes sockenindelning har 
delvis levt kvar fram till idag och speglar i stor utsträckning den medeltida befolknings-
strukturen, även om sammanslagningar, nybildningar och nedläggningar av socknar 
förekommit under århundradenas lopp. I skogsbygden var socknarna i regel ganska 
stora till ytan med en gles befolkning. Slättbygdens kyrkor låg däremot tätare i små, 
folkrika socknar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                              
6 Lagerås, P, 2007, s 29. 
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Ortnamn ger en viss ledning vid vilken tid byarna etablerades. Ortnamnet Örkelljunga 
förekommer första gången i skriftliga källor i ett brev författat år 1307 då det skrivs 
Øthknælyung. De flesta av kommunens byar nämns emellertid första gången under 
1500-talet i s k jordeböcker, t ex Krabbes jordebok, eller andra administrativa hand-
lingar.  
 
De flesta byar har sitt ursprung som ensamgårdar. Även byar som idag är ganska stora 
och som åtminstone sedan 1800-talet bestått av ett flertal gårdar har varit ensamgårdar. 
T ex benämndes byarna Boalt och Västra och Östra Ringarp ”skattemässigt” som en-
samgårdar i början av 1600-talet.7  På varje gård kunde det finnas flera brukare eller s k 
åbor med ett mer eller mindre gemensamt hushåll. Detta var mer karakteristiskt för 
skogsbygdens byar i norra Skåne än för slättbygdens byar. Denna struktur levde kvar 
ända in på 1800-talet, där det i t ex skifteshandlingar framgår att samma gård kunde ha 
flera brukare. I en av kommunens största byar, Harbäckshult, fanns år 1624 fem går-
dar8, annars var ensamgårdar eller två-tre gårdar per by det vanliga. Detta kan jämföras 
med byar i slättbygden där det kunde finnas tjugo-trettio gårdar, ibland fler. Enligt 
uppgifter från lantmätare Lorents Gillbergs fanns på 1760-talet sammanlagt 301 hem-
mansbrukare i de tre socknarna.9 

Byar och näringar 

De naturliga förutsättningarna har gjort att jordbruket aldrig varit den primära näring-
en i trakten. Förutom boskapsskötseln har man istället varit mångsysslare och livnärt 
sig på en mängd olika näringar. Under tidig medeltid, kring 1100-talet, blev framför allt 
järnhanteringen viktig i detta område som ingick i ett större stråk som sträckte sig 
norrut in i Halland och Småland. Här fanns de naturliga förutsättningarna i form av 
sjö- och myrmalm liksom bränsle i form av skogsråvara. Från senare delen av 1400-
talet fram till 1600-talet fick järnhanteringen en mer storskalig och industriell prägel. 
En viktig orsak var de många och långdragna krigen i gränstrakterna mellan dåtida 
Danmark och Sverige. Krigen medförde stor efterfrågan på vapen. När Skåne blev 
svenskt i mitten av 1600-talet tappade emellertid den lokala järnproduktionen i betydel-
se till förmån för den mer storskaliga järnbrytningen i Bergslagen.  
 
En översiktlig men ändå intressant bild av 1600-talets landskap kan fås om man stude-
rar fortifikationsofficeren Gerhard Buhrmans karta över Skåne från år 1684. Detta är 
den första svenska kartan över Skåne som gjordes på uppdrag av den svenska krigsmak-
ten. De generella dragen i landskapet framträder, i synnerhet vegetationens utbredning. 
För trakterna som motsvarar Örkelljunga kommun idag, visar kartan att det fanns stora 
områden med lövskog, i huvudsak med bok och ek, varvat med ett mer öppet land-
skap. Avsaknaden av barrskog är påtaglig i större delen av kommunen, förutom i den 
nordligaste delen. Där fanns viss barrskog som i huvudsak utgjordes av tall.  

                                              
7 Tuneld, J. 1934, s 39.  
8 Tuneld, J. 1934, s 39. 
9 Gillberg. L. 1767, s 252ff. 
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Utsnitt från Gerhard Buhrmans karta över Skåne år 1684. Framträdande är dominansen av bok- och ekskog, markerad som 
gröna rundlar. Barrskogen i nordost ser ut som gran men är i själva verket furuskog. 
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Granskogen, som dominerar landskapet idag, är däremot en senare företeelse. Pollen-
analyser som gjordes i samband med de arkeologiska utredningarna längs E4 stöder till 
stora delar kartans information.10 
 
Av jordbrukets näringar har boskapsskötseln haft störst betydelse i regionen. Till 
skånska rekognoseringskartan finns statistik över antal gårdar, utsäde och djurinnehav. 
Vissa skillnader kan skönjas mellan de tre socknarna. Byarna var generellt större i Rya 
och Örkelljunga socknar, med fler gårdar per by i förhållande till Fagerhults socken. I 
Rya socken var antalet hästar, nötkreatur och får betydligt fler räknat per by jämfört 
med de båda övriga socknarna. Utslaget per gård blir skillnaderna mindre. I Rya fanns i 
medeltal 41 nötkreatur per by vilket motsvarar 7,9 nöt per gård. Denna siffra kan jäm-
föras med Fagerhults 16 nöt per by och 5,8 nöt per gård. Den största skillnaden i djur-
innehav kan dock noteras för hästar där det totala antalet i både Rya och Örkelljunga 
socknar är nästintill det dubbla gentemot antalet i Fagerhults socken.  
 
Odlingen av spannmål räckte knappt till husbehov och utsäde. Olika binäringar spelade 
därför stor roll för överlevnaden i skogsbygden. Järntillverkning, kolning, tjär- och pot-
tasketillverkning och vävning gav försörjningsmöjligheter, liksom tillverkning av olika 
redskap, korgar, byttor, stegar m m. Hantverksprodukterna kunde på marknader bytas 
mot råvaror som t ex spannmål. I handlingarna till skånska rekognoseringskartan kan 
man läsa följande om Rya socken:11 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
10 Lagerås, P.2007, s 208ff. 
11 http://www.lst.se/m/amnen/Kulturmiljo/Skanska_rekognosceringskartan.htm  

Till vänster ser vi Josef  Pettersson i Yxenhult som kör med sina oxar. Fotot till höger visar kvarn vid Vanås på 1890-talet. Bil-
derna kommer från Örkelljunga biblioteks samling av äldre foton.  

Jordmånen är torr och mager- Åkerbruket lämnar knapt halfa årsbehofvet. Någon kreaturs försälj-
ning samt skogshandtering ersätta det bristande- I Ljungaskogs by hafva 2ne åboer börjat och drifva 
en stark och lönande Timmerhandel. De köpa Timmer af  Smålänningar och Göinge-boer samt sälja
sedan till slättbyggden- Transporten af  detta timmer förskaffar äfven Sockneboerne någon förtjänst.  
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Vattenkraften i både små och stora vattendrag utnyttjades också i stor utsträckning i det 
äldre bondesamhället. Under slutet av järnframställningens epok på 1500- och 16oo-
talen nyttjades flera av de större vattendragen i de mindre järnbruken. Skvaltkvarnen, 
med ett liggande kvarnhjul kunde drivas även i små vattendrag, i huvudsak vid vår- och 
höstflod. Enstaka större mjölkvarnar drevs redan på 1700-talet, men det var först un-
der senare delen av 1800-talet som de konkurrerade ut skvaltorna. I den norra, mer 
skogrika delen av kommunen, fanns förr även många sågkvarnar, vilka också nyttjade 
vattenkraften.  

Byn och dess marker 

Fram till skiftesreformerna under 1800-talet var landsbygdens befolkning och bebyg-
gelse generellt sett organiserade i byar eller ensamgårdar. Byalaget och byordningen 
styrde byns struktur och bestämde bl a hur ägorna skulle hägnas in och när man skulle 
så eller skörda i byn. Den samlade åkermarken och ängsmarken utgjorde byns inägor. 
Inägorna var kringgärdade av en gärdesgård av trä, ris eller sten. Den skyddade inägor-
na mot de betande djuren på den omgivande utmarken. Man stängslade alltså ute djuren 
i motsats till idag då man stängslar in dem. Utmarken, eller fäladen, var hela byns be-
tesmark som nyttjades gemensamt och ibland även tillsammans med grannbyarna.  
 
I förhållande till byns ängsmark utgjorde åkermarken endast en mindre del av inägorna, 
ibland bara en tiondel. Åkrarna var ganska små, ofta steniga med många odlingsrösen. 
De brukades i dessa trakter i ensäde, vilket betyder att hela åkerarealen besåddes varje 
år. Man lät alltså sällan marken ligga i träda. Det småskaliga åkerbruket var gynnsamt 
för många växter och djur. Åkerns ogräsflora var särskilt rik men samtidigt besvärlig 
för odlaren. Flera arter som idag är försvunna från landskapet var troligen vanliga, t ex 
dårrepe, purrhavre, råglosta och åkerskallra. 
 

Bilden från skolan i Lärkesholm är taget kring år 1910. Den förr så vanliga, men numera nästan bortglömda typen av trägärdes-
gård syns till höger, nämligen skedgärdet. Till vänster syns ett vällagt stengärde och i bakgrunden skymtar möjligen en typ av risgär-
de. Foto från Örkelljunga bibliotek. 
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Plogen slog igenom ganska sent. Ända in på 1800-talet bearbetades jorden med årder, 
med ett par oxar som dragare. Uttrycket ”äng är åkers moder” syftar på sambandet 
mellan åker och äng. Arealen ängsmark avgjorde mängden vinterfoder som i sin tur 
styrde hur många djur man kunde hålla vid liv över vintern. Och den gödsel som dju-
ren lämnade efter sig under installningsperioden avgjorde hur stora åkrar man kunde 
gödsla för att få en acceptabel skörd.  
 
Från ängsmarken fick man hö som tillsammans med lövfoder utgjorde kreaturens vin-
terfoder. Ängsmarken kunde se väldigt olika ut. Två beteckningar som ofta återkom 
mer i äldre lantmäterihandlingar är hårdvall och sidvall.  
 
Hårdvallsängen var, som namnet antyder, en slåttermark belägen på ganska torr eller 
frisk mark, ofta insprängd bland de flikiga åkrarna. Sidvallen benämndes även sidd, 
sidlänt mark eller mad. Den avsåg en förhållandevis fuktig och ibland översilad mark. 
Maderna som omgav Pinnån var bland de mest sammanhållna och betydelsefulla fukt-
områdena i trakten. Andra viktiga ängsmarker fanns längs flera små och halvstora vat-
tendrag. Sidvallsängen översvämmades under högvatten och berikades då med näring. I 
handlingarna till skånska rekognoseringskartan omnämns detta på följande sätt:12 
 

                                              
12 http://www.lst.se/m/amnen/Kulturmiljo/Skanska_rekognosceringskartan.htm 

Vy över Eket vi den stora översvämningen år 1912. Fotot visar tydligt hur Pinnån har svämmat över sina brädder. Detta var innan 
ån fördjupades i Kopparmöllaåns reglering. Foto från Örkelljunga bibliotek.  
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Äldre personer brukar kalla denna våtmarksslåtter för vildhöstnad eller ängahöstnad. 
Ibland fanns särskilda ängslador vid maderna där ängshöet förvarades till vintern då 
det var lättare att hämta höet över de frusna markerna.  
 
Den öppna, trädlösa ljungheden var en landskapsform på utmarken som kom att do-
minera stora delar av sydvästra Sverige under slutet av 1700-talet och större delen av 
1800-talet. Ortnamn som Örkelljunga och Ljungaskog antyder att landskapstypen även 
under medeltid och början av historisk tid bör ha varit ett påtaligt inslag. Detta land-
skap skapades av de betande djuren på utmarken och av återkommande bränningar, 
som gjordes för att få fram mer begärligt bete.  
 
I Örkelljungatrakten var ljungheden ett betydelsefullt inslag ända fram till slutet av 
1800-talet och en bit in på 1900-talet då den framför allt började omföras till skog. 
Växter såsom hårginst, mosippa och ljungögontröst trivdes i denna öppna miljö, lik-
som fåglar som orre och ljungpipare. Idag för orren en mycket tynande tillvaro i kom-
munen och ljungpiparen är helt försvunnen som häckfågel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skidenpins-ån [Pinnån] rinner, öfveralt omgifven med mador, genom Socknen [Rya]… Vid infallan-
de rägnväder stiger ån mycket fort i anseende till de många tilloppen från kringliggande mossor och
kärr, samt formerar då en sjö öfver de nämnde madorne-  
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Skiftenas tidevarv 

Befolkningsökningen i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ledde till ett ökat 
tryck på landskapets försörjningsmöjligheter. Som ett led att främja enskilda bönders 
initiativ till nyodling och expansion genomfördes olika skiftesreformer. Förordningen 
om storskifte kom år 1757 och följdes år 1803 av den radikala enskiftesreformen. Det 
var framför allt laga skifte som från år 1827 och framåt fick störst genomslag i Örkel-
ljunga kommun. Laga skifte genomfördes i majoriteten av byarna.  
 
Lantmätaren karterade alltid en bys marker innan skiftet genomfördes för att kunna 
föreslå en rättvis markfördelning. Därefter gjordes ett förslag till ny delning av byns 
marker. Syftet var att bönderna skulle få sina marker samlade i ett eller ett fåtal skiften 
vardera som kunde nyttjas enskilt. Detta fick till följd att gårdar ibland behövde flyttas 
från den gamla bytomten till de nya skiftena. I skifteshandlingarna finns ofta detaljera-
de uppgifter om gårdsbebyggelsen. De låg till grund för lantmätarens beräkningar i 
samband med att gårdar behövde flyttas. Här kan även finnas uppgifter om kålgårdar, 
humlegårdar och fruktträd. Följande utdrag är hämtat ur skifteshandlingarna år 1856-
60 tillhörande gård nummer 3 i Drakabyggets by och är ett ganska typiskt exempel.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
13 Drakabygget, Örkelljunga sn, akt 191, år 1856-60, s 145-146. Lantmäterimyndighetens arkiv. 

1. Norra eller stuglängan 28 1/2 al. lång 9 ½ al. bred 3 ¼ al. hög från fot till lejd uppsatt på ekefot 
med ekestolpar och furubåle, lejder bjelkar och sparrar af  furu under godt halmtak på lekten, in-
redd till 2ne förstugor, stuga, ett mindre hus och ett större kök en mindre stuga 2ne mindre hus, 
norra sidan utför stugan brädbeklädd, loft och golf  af  bräder i alla rummen, 2ne brädgaflar 

 

2. Westra längan 20 al. lång 8 al. bred 3 ½ al. hög ifrån fot till lejd uppsatt på ekefot med ekestolpar 
och furubåle, bjelkar lejder och sparrverk af  furu, dels godt och dels sämre halmtak på lekten in-
redd till stuga förstuga fähus lada och portrum dels utom en mindre tillbyggnad bestående af  gam-
malt furutimmer, hvilcken begagnas till härbergshus 

 

3. Södra längan 34 al. lång 8 al. bred 3 al. hög från fot till lejd uppsatt af  ekefot furustolpar och 
furubåle, bjelkar sparrverk och lejder af  furu under godt halmtak på lekten gaflar af  bräder in-
redd till 2ne fähus, 3ne foderlador stall och portrum, ny och i godt stånd 

 
4. Östra längan 29 al. lång 91/2 al. bred 4 al. hög från fot till lejd uppsatt på ekefot och ekestolpar, 

furubåle, lejder bjelkar och sparreverk af  furu under godt halmtak på lekten, gaflar af  bräder in-
redd till loge, 2ne loggolf, redskapshus med loft och golf  af  bräder en kammare i godt stånd 

 
5. Kjällare något ---- gården 6 al. Lång 4 al. Bred välfd af  gråsten 
 
6. Brunn norr om gården 10 al. Djup med ständigt godt vatten 
 
7. 3ne st fruktträn, 40 st stenfruktträn
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Trots de noggranna beskrivningarna och beräkningarna var det relativt få gårdar som 
verkligen flyttade ut från byarna. Vid en jämförelse mellan gårdarnas lägen före skiftets 
genomförande och på häradskartan omkring år 1930 finner man att en stor majoritet 
av gårdarna låg kvar på sina ursprungliga lägen. Generellt sett verkar utflyttning främst 
ha skett från de större byarna t ex Persköp, Ljungaskog, Harbäckshult, Åsljunga och 
Smedhult. En viktig orsak var sannolikt att gårdarna här låg förhållandevis tätt. I de 
mindre byarna låg gårdarna oftast en bit ifrån varandra.  
 
De nya fastighetsgränserna drogs ofta med raka streck, något som står i skarp kontrast 
till äldre kurviga gränser med gärdesgårdar som mer följde naturens förutsättningar. 
De raka, ibland ganska breda, stengärden som vi ser i landskapet idag härrör ofta från 
tiden strax efter skiftet eller från ännu senare hemmansklyvningar. 1800-talet blev i 
mångt och mycket skiftenas tidevarv med tydliga avtryck i landskapet.  
 
Under 1800-talets lopp ökade antalet gårdar och torp i byarna främst på tidigare helt 
obebyggda utmarker, som tidigare betecknats som skogsbackar och ljungbackar. De 
flesta torpen låg i gränslandet mellan byarna, långt från samlad bebyggelse. Till torpen 
fanns vanligen en eller ett fåtal mindre åkerlappar och tillhörande ängsmarker. Dessa 
marker var små och gick knappast att försörja sig på. Torparen och hans familj var 
tvungna att utföra dagsverken på den gård de tillhörde och även arbeta med olika typer 
av hantverk.  
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Landskapet förändras 

Laga skiftesreformen kan sägas vara startskottet för de stora förändringar som skulle 
ske i landskapet under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Markerna 
nyttjades allt intensivare. Nya typer av redskap och odlingsmetoder gjorde det möjligt 
att odla upp de karga och magra utmarkerna. Även kring de gamla bykärnorna skedde 
stora förändringar. Dikning, sjösänkning, konstgödning och vallfrö var några av nyck-
elorden. I nästan alla byar ökade arealen åkermark kraftigt, främst på bekostnad av den 
tidigare så viktiga ängsmarken. Stora områden med ängsmark dikades ut och plöjdes 
upp och förvandlades bit för bit till åkermark. År 1879 antogs en ”Lag om dikning och 
annan avledning af  vatten” Denna lag förenklade möjligheterna till att vinna brukbar mark 
för jordbrukets ändamål. Sjösänkningsföretag genomfördes, liksom kampanjer för att 
få bönderna att förvandla mossmark till åker. Uppodlingen fortsatte in på 1900-talet 
och för landet som helhet var arealen åkermark som störst på 1920-talet.  
 
Kommunens första större vattenreglering gjordes år 1880 av Jälla sjö, strax intill Ås-
ljunga. Jälla sjö var en grund, långsträckt, något flikig sjö som i dess övre del genom-
korsades av Pinnån. Anledningarna till att sjön kom att sänkas var den vinst av ny od-
lingsmark som man här förhållandevis enkelt kunde tillförskaffa sig. På häradskartan 
från tiden kring 1930 ser man att den tidigare sjön ännu vid denna tid var av betydelse 
som producent av vinterhö. Det sjönära området har under flera decennier nyttjats 
som födolokal för övervintrande sångsvanar från norr.  
 
En av de regleringar som haft störst betydelse i kommunen är utan tvekan den s k 
Kopparmöllaåns reglering som gjordes i Pinnån i början av 1900-talet. Med erfarenhe-
ter från annat håll hade markägarna börjat överväga möjligheten att sänka Pinnåns 
lopp, för att på så vis kunna torrlägga omgivningens blöta marker. Ett sådant projekt 
ledde till att nya åkrar kunde odlas upp, där olika grödor kunde odlas, även insådd vall.  
 
Konstgödning blev allt vanligare och man var inte längre helt beroende av kreaturens 
stallgödsel. Det gamla sambandet mellan åker och äng hade därmed upphört. Vallfrö 
som t ex timotej och vitklöver såddes in på åkermarken och detta foder ersatte ängshö-
et. Med detta upphörde nyttjandet av de naturliga slåtterängarna i stort sett.  
 
Odlingslandskapet kom alltmer att anpassas till traktorer och större redskap; sten röj-
des, odlingshinder togs bort och åkrarnas kanter rätades. Genom rationaliseringarna 
försvann många småbiotoper i form av t ex odlingsrösen, åkerrenar och stengärden, 
värdefulla som tillflyktsorter och spridningsvägar för bl a många insektsarter. Under 
1940- och 50-talen satsades oerhörd kraft på bortröjning av större sten som man tidi-
gare lämnat. De s k stenröjningsvagnarna kom att användas flitigt. Gösta Johansson 
från Lemmeshult var en ofta anlitad stenröjare. 
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Man borrade hål i stenen, stack ner en konisk dubb med ring som låstes med kilar var-
efter vagnens lyftanordning vinschade upp stenen och transporterade bort den på vag-
nen. Dessa stora stenbumlingar ser man idag ofta vid sidan av åkermarken, ibland 
ovanpå äldre stenmurar.  
 
Både de fysiska förändringarna i landskapet och förändringarna i bruket av landskapet 
fick en direkt påverkan på många växt- och djurarter. Många arter vars livsmiljöer ut-
gjordes av ogräsrika åkrar eller ogödslade slåttermarker och naturbetesmarker minska-
de snabbt i antal. Allt mindre arealer fuktiga och öppna marker missgynnade fågelarter 
såsom bl a storspov och tofsvipa liksom växter som smörboll, vildlin och jungfru Ma-
rie nycklar.  
 
Fram till andra världskriget var målen att öka produktionen, säkra sysselsättning och 
landets självförsörjning. I 1947 års jordbrukspolitiska beslut ändrades inriktningen 
ganska radikalt. Enligt det s k inkomstmålet skulle jordbrukarnas inkomst jämställas 
med en industriarbetares. Mindre jordbruk ansågs olönsamma och man gynnade därför 
sammanläggning till större enheter, en utveckling som sedan dess fortsatt. 
  
Fram till för några decennier sedan höll de flesta av familjejordbruken djur av olika 
slag. På en medelstor gård fanns ofta en eller ett par hästar, ett antal kor, några svin och 
höns. Under det senaste halvseklet har jordbruket i skogsbygden alltmer rationaliserats 
och antalet djurhållare stadigt minskat.  
 
 

De stora stenblocken med hål i är karakteristiska spår från 1900-talets jordbruk.  
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Lantbruk och lantbrukare idag 
Örkelljunga kommun ligger i den nordvästra delen av Skåne som benämns nordskåns-
ka skogsbygden och nordskånska furuskogsbygden. Det skogsdominerade landskapet 
är generellt sett höglänt och svagt kuperat. Öppna odlingsmarker finns i huvudsak 
närmast bebyggelsen. Sjöar, åar och bäckar är framträdande inslag i landskapet och 
stora arealer upptas av mossar och myrmarker.  
 
I Örkelljunga kommun finns 88 byar fördelade på tre socknar, som i stort sett sam-
manfaller med dagens tre församlingar. By- som sockenbegreppet används idag endast 
i begränsad utsträckning, men har historiskt haft en viktig administrativ funktion.  
 
Det kulturlandskap vi ser idag och förekomsten av olika växt- och djurarter är till stora 
delar ett resultat av tidigare generationers brukande och nyttjande. Dagens bonde med 
sina nötkreatur, hästar eller får är navet i det framtida bevarandet av dagens liksom 
gårdagens odlingslandskap.  
 
Majoriteten av kommunens jordbruksföretag är små med marker upp till 10 hektar. 
Skiftena är generellt sett små och utspridda med skogsområden mellan, vilket gör mar-
ken svårbrukad. Enligt statistiska uppgifter från Jordbruksverket fanns 179 jordbruks-
företag i kommunen år 2007. Detta är en minskning med 41,1 % från år 1981 då det 
fanns 304 företag. Den största minskningen under perioden har skett för företag med 
10-30 ha mark, vilka minskat med nära 60%. Antalet företag med större markinnehav, 
50 ha eller mer, har däremot hållit sig på en förhållandevis stabil men låg nivå sedan 
1985, något som även gäller de allra minsta gårdarna med upp till 5 ha mark.14   
  
Av kommunens förvärvsarbetande befolkning över 16 år beräknas 3 % ha sin inkomst 
från sektorn skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske, vilket ligger något över riksgenomsnit-
tet på 2 %.15 Om man även räknar in de som indirekt har en inkomst från denna sektor 
blir siffran betydligt högre. Många jordbruksföretag kombinerar jord- och skogsbruk 
eller annan verksamhet, för att få en bärkraftig ekonomi. Av tradition har invånarna i 
Örkelljunga livnärt sig på en rad bisysslor från bl a skogen.  
 
Fram till 1980-talet fanns mjölkgårdar utspridda i hela kommunen och det totala antalet 
mjölkkor var 1981 nära 1 200 st. Efter 26 år, år 2007, fanns endast ett fåtal mjölkpro-
ducenter kvar och antalet mjölkkor låg då på drygt 300, vilket är en minskning med 
nära 75 %.  
 
 

                                              
14 SCB. Jordbruksföretag efter kommun och storleksklass 1981-2007. 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  
15 Örkelljunga kommun, kommunfakta. 
http://www.orkelljunga.se/upload/16/dokument/faktaSCB_bas2008.pdf  
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En del mjölkbesättningar har omvandlats till besättningar för köttuppfödning. Antalet 
am- och dikor ökade under perioden med drygt 50 %, vilket något mildrar effekten av 
ett minskande antal mjölkkor. Ett djurslag som emellertid har ökat i antal under perio-
den 1981 till 2007 är får, med en topp på 671 får år 2005. Under de senaste åren har 
dock en stor minskning skett och antalet får var endast 337 st år 2007, vilket är samma 
nivå som under början av 1990-talet.16 Antalet hästar har ökat under de senaste decen-
nierna och spelar idag en viktig roll i skötseln av det öppna landskapet.  

                                              
16 SCB. Husdjur efter kommun och djurslag 1981-2007. 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  

Kommunens lantbrukare har en avgörande roll för att upprätthålla det öppna och varierade landskapet. Alla, alltifrån månskens-
bonden till de större jordbruken är viktiga. 
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Från råg till vall 

Stora delar av det öppna landskapet i kommunen utgörs av marker som har brukats 
eller fortfarande brukas som åkermark. De största arealerna ligger, naturligt nog, oftast 
i nära anslutning till byarnas gårdar. De grödor som i regel odlades på traktens gårdar 
fram till 1900-talets andra hälft var framför allt havre, korn, råg, foderbetor och potatis. 
Dessutom blev odlingen av vallväxter alltmer betydelsefull, en trend som fortsatt fram 
till idag. År 2007 var den totala åkerarealen 2 366 ha, varav över 90 % brukades som 
slåtter- eller betesvall. På endast 4 % av åkerarealen odlades någon sorts spannmål.17 
 
Rationaliseringen inom åkerbruket, genom bättre rensning av utsädet, ändrade växt-
följder, konstgödning och ogräsbekämpning, har lett till högre avkastning per ytenhet. 
Samtidigt har spannmålsåkrarnas biologiska mångfald minskat. Åkerogräs som åker-
spergel, åkerbinda och jordrök är fortfarande vanliga, medan arter som klätt, gaffel-
glim, åkermadd och råglosta i stort sett är försvunna i dessa trakter.  
 
Åkerbrukets huvudsakliga inriktning från spannmålsodling till vallodling har även gjort 
att arealen mark med bar jord, där många ettåriga åkerogräs trivs, har minskat radikalt. 
Dagens slåtter- och betesvallar domineras istället av olika sorters insådda gräs såsom 
t ex timotej, hundäxing och rajgräs. En stor andel av skörden ensileras, något som de 
många vita plastbollarna i landskapet berättar om. En del åkrar plöjs regelbundet upp 
och sås in på nytt, men många marker ligger med samma grässvål år efter år. Vissa de-
lar av åkermarken har av olika anledningar övergått till betesmark.  
 

                                              
17 SCB. Åkerarealens användning efter kommun och gröda, 1981-2007. 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  

Tranan har blivit en allt vanligare gäst i kommunen. Markerna brukas oftast som vall varav en stor del ensileras i plastbalar. 
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Trots jordbrukets strukturförändringar med allt färre lantbrukare och allt färre djur, har 
ändå åkerarealens utbredning hållit sig förhållandevis konstant, i synnerhet nära de 
gamla bykärnorna. Positivt är att större delen av åkerarealen från 1930-talet ännu är i 
bruk i mer än hälften av kommunens byar, vilket innebär att landskapet hålls öppet och 
brukas.  
 
Många av odlingslandskapets fågelarter är välkända och omtyckta, men även fågelfau-
nan tycks ha påverkats negativt av jordbrukets rationaliseringar. Avsaknaden av plöjda 
och nyinsådda åkrar liksom minskade arealer spannmålsodling missgynnar ett flertal 
arter som rapphöna, stare, stenskvätta och sånglärka. Rapphönan är sedan flera decen-
nier helt försvunnen som häckfågel. Flertalet av arterna gynnas av ett småskaligt och 
mosaikartat kulturlandskap. Under den senaste 30-årsperioden har en stor andel av 
odlingslandskapets fåglar minskat i populationsstorlek. Större likartade fält, god dräne-
ring, effektiv ogräsbekämpning och ensidig verksamhetsinriktning har oftast varit nega-
tivt för många fåglar.18  
 
Grågås, trana och glada är däremot exempel på arter som har ökat de senaste decenni-
erna. Grågåsen förde under stora delar av 1900-talet en tynande tillvaro, men har under 
de senaste årtiondena ökat markant och häckat vid bl a Flinka sjö, Värsjön och Store 
sjö. Den verkar ha gynnats av förändringarna inom jordbruket, varmare vintrar och 
minskat jakttryck. Tranan har sedan 1990-talet etablerat sig som häckfågel vid våtmar-
ker och mossar i Örkelljunga kommun. Liksom flera av våra rovfåglar har gladan ökat 
och blivit en vanlig syn i flera byars öppna kulturlandskap. 
 
Vid en översiktlig jämförelse mellan åkerarealens utbredning kring år 1930 enligt hä-
radskartan och motsvarande utbredning i början av 2000-talet, finner man att den 
åkermark som inte längre hävdas, i huvudsak omförts till skogsmark. Det trädslag som 
framför allt planterats i dessa trakter är gran, på mindre arealer kompletterat med björk, 
tall, lärk och ek. För några decennier sedan var det tvång på att trädplantera mark som 
inte längre brukades. Nu för tiden ser man en hel del åkermark som helt enkelt lämnats 
för att så småningom växa igen spontant.  
 
Idag finns det även andra orsaker till åkermarkens minskning, t ex tätortsexpansion av 
villor och industrier, liksom byggandet av motorvägen E4 som medfört att åtskillig 
odlingsmark i Pinnåns dalgång tagits ur produktion. Åkerarealen har därför under 
1900-talet minskat påtagligt i vissa byar såsom t ex Lärkesholm, Jännaholm, Eket, Kar-
satorp och Turabygget.  
 
Den åkermark som ligger mest i riskzonen för att läggas ner ligger i regel en bit från 
gården eller byn. Man kan skönja mönstret att det ofta är de senast upptagna åkrarna 
som läggs ner. Inte sällan är det s k mossodlingar som lämnas eller planteras. Anled-

                                              
18 Naturvårdsverket. 2008, s 61. 
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ningarna kan vara flera. Marken närmast gården värnar man mest om eftersom den är 
lättillgänglig och har naturligt goda förutsättningar. De känslomässiga banden till land-
skapet kan också vara starkare nära gården. En anledning till igenläggning kan vara 
markernas behov av omfattande skötselinsatser som t ex översyn av dränering.  
 
De perifert liggande åkrarna kan tyckas mindre betydelsefulla, men de fyller en viktig 
uppgift som oaser i ett i övrigt skogsdominerat landskap. Dessa öppna öar är av stor 
betydelse för landskapsbilden och för fåglar och vilt som gynnas av ett varierat land-
skap. 
 

Mångfaldens slåtterängar 

Av det förr så viktiga markslaget äng finns idag endast små rester kvar. De flesta slåt-
tergynnade arter har minskat kraftigt under 1900-talet på grund av att den traditionella 
hävden upphört. Enligt ängs- och betesmarksinventeringen finns knappt ett halvt hek-
tar i kommunen.19 Därtill kommer ett mindre antal små slåtterängar som sköts av en-
skilda personer eller föreningar. Stora arealer av de tidigare ängsmarkerna utgör idag 
lövdungar eller lövskog. Detta har ofta skett genom spontan igenväxning efter att häv-
den upphört.  
 
Ogödslade slåtterängar som hävdats under lång tid hyser ofta en mycket rik flora. Slåt-
tergynnade växter som slåttergubbe, kattfot, jungfrulin, granspira, jungfru Marie nyck-
lar och smörbollar finns endast kvar på ett fåtal platser i kommunen. I nästan samtliga 
fall är det f  d ängsmark som idag hävdas som betesmark. Markernas areal är ofta 
mycket begränsad och ingår i allmänhet i större ingärdade områden, huvudsakligen 
bestående av gräsvall på åker. Floran på de få ogödslade och numera betade gräsmar-
kerna skiftar något beroende på markens fuktighet och näringsinnehåll. I några mindre, 
översilade rikkärr finns t ex för trakten ovanliga, kalkgynnade växtarter som loppstarr, 
ängsstarr, tagelsäv och gräsull.  
 
Häradskartan från tiden kring 1930 ger oss inblick i vilka naturliga ängar som ända in 
på 1930-talet nyttjades för slåtter. Det var framför allt områden som betecknades som 
sidvall och som utgjordes av tidvis översvämmande ängsmarker. Genom Jälla sjös 
sänkning på 1880-talet vanns t ex marker som kunde nyttjas för slåtter. Detta område 
utmed Jälla och Åsljunga bygräns inbegrep våtmarker där bl a fräkenväxter rikligt bred-
de ut sig. Växten sjöfräken slogs med lie och gick under namnet ”tapprockavass”. Mar-
ker utmed Healtebäcken, Stensån, Möllebäcken i Sånnestorp och bäcken i Nissakäll är 
andra exempel på områden som då brukades som sidvall. Slåttermarker fanns även i 
kanten av blöta myrmarker, framförallt i norra delen av kommunen. I vildhöet från 
dessa marker utgjorde ofta det bredbladiga gräset blåtåtel den viktigaste ingrediensen.  
 
 
                                              
19 0,3 ha i Ängs- och betesmarksinventeringen, Naturvårdsverkets databas TUVA. 
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Genom att stora delar av de tidigare nyttjade, fuktiga ängsmarkerna förvandlades till 
åkermark påverkades arter som bl a kornknarr, tofsvipa och storspov, vilka starkt har 
gått tillbaka under 1900-talet. För ett femtiotal år sedan fanns en fast stam av korn-
knarr, även kallad ängaknarr, i kommunen. Numera förekommer den endast tillfälligt. 
Tofsvipan kan ännu ses på flera platser, medan storspoven troligen inte längre häckar i 
kommunen. Storspoven häckar oftast på mossmarker med närhet till öppen, gärna fuk-
tig odlingsmark.  
 

Fälad, skogsbete och kulturbete 

Stora delar av dagens öppna landskap nyttjas som betesmark. De marker vi kallar kul-
turbetesmarker har ett ursprung som åkermark, vilket betyder att de i regel är starkt 
gödselpåverkade. Detta avspeglar sig i växtligheten som är förhållandevis artfattig med 
en dominans av kvävegynnade växter som t ex hundäxing, timotej, hundkäx, smör-
blomma och ogräsmaskrosor.  
 
De flesta av de ogödslade betesmarkerna utgörs däremot av tidigare ängsmark där en 
stor artrikedom kan finnas bevarad. Floran och faunan har utvecklats under århundra-
denas nyttjande i form av slåtter och därefter bete. Genom fortsatt hävd i form av bete 
och utan tillförsel av gödsel har många av arterna förutsättningar att finnas kvar. I regel 
är kommunens bevarade växtrika betesmarker små till arealen och ingår som delar i 
större kulturbetesmarker. Grässvålen i de ogödslade betesmarkerna brukar bl a bestå av 
rödven, vårbrodd, stagg och knägräs. Andra arter som kan förekomma i denna typ av 
hävdade marker är kattfot, jungfrulin, darrgräs, granspira, låsbräken, blåsuga, nattviol 
och slåttergubbe. 
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Det finns endast ett fåtal marker kvar med lång beteskontinuitet. Historiskt sett var det 
utmarken, fäladen som utgjorde betesdjurens sommarvistelse. Alla gårdarnas betesdjur 
gick tillsammans hela sommaren ute på fäladen och ibland nyttjade flera byar utmarken 
gemensamt. Först på höstkanten, när åkerns spannmål och ängarnas hö var skördat, 
kunde betesdjuren få gå på efterbete på inägomarken. Detta sätt att bruka byarnas 
marker kom på vissa håll att leva kvar långt in på 1900-talet. En unik rest av ett sådant 
utmarksbete finns i Möllers skog eller Grytåsaskogen. Här finns en nästan obruten be-
teskontinuitet in i våra dagar. Även om delar av denna mark periodvis varit trädfri, så är 
det idag tall, med inslag av björk och ek, som dominerar. Förekomsten av enbuskar är 
ett annat tecken på lång beteskontinuitet.  
 
När skogen under senare delen av 1800-talet fick en allt viktigare ekonomisk betydelse 
för produktion av ved och timmer, började betesdjuren betraktas som skadliga. Stats-
makterna motarbetade skogsbetet samtidigt som stora delar av de öppna ljungmarker-
na planterades med gran eller tall.  
 
Den minskade arealen betesmark och ett färre antal betesdjur har påverkat landskapets 
ekosystem på flera sätt. Flera arter av dyngbaggar och dyngflugor har exempelvis 
minskat under senare år. Dessa arter är nödvändiga för att kodyngan ska kunna brytas 
ner och komposteras.20 

Träd och trädmiljöer  

Lövbestånd av ek och bok finner man i hela Örkelljunga kommun, med viss dominans 
i söder. Uppgifter från Skånska rekognoseringskartan från 1810-talet visar att bok 
fanns spridd i hela kommunen vid den tiden medan ekbestånd främst var koncentrera-
de till ett nordostligt bälte mellan Harbäckshult och Långalt. I den norra delen av 
kommunen fanns i huvudsak furuskog, där den sydliga gränsen gick i höjd med Vem-
mentorpssjön-Gårdsjön-Hultasjön.  
 
Det finns förhållandevis få grova, äldre lövträd i Örkelljunga kommun. Många av de 
grövre träden finner man vid gårdarna, inte sällan i form av solitära vårdträd som av 
tradition vakar över gårdens invånare. Fristående, gamla lövträd med ihåligheter och 
med grov, skrovlig bark är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. På stam-
men trivs en mångfald av lavar och i trädens håligheter kan ett stort antal insektsarter, 
liksom fladdermöss och fåglar finna livsrum. 
 
I kommunen förekommer olika trädslag som vårdträd och det går inte att utläsa några 
geografiska skillnader. Det allra vanligaste trädslaget är skogslönn som förekommer på 
gårdar runt om i kommunen, men är särskilt vanligt förekommande i Lärkesholmsom-
rådet. Skogslönn blir ett ganska stort träd med skir grönska på våren och vackra färger 
på höstkanten. Trädet blir sällan mer än 150 år gammalt och de träd vi ser idag är troli-
                                              
20 Cederberg, Björn. Rödlistade arter i jordbrukslandskapet. 2001. Biodiversitet i odlingslandskapet. CBM:s 
skriftserie 4, s 33. 
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gen planterade i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Det snarlika trädslaget 
tysklönn förekommer som vårdträd på enstaka gårdar. Tysklönnen är odlad art som 
ursprungligen är införd under 1700-talet och som lätt frösprider sig. Både skogslönn 
och tysklönn förekommer spridda i lövskogar och betesmarker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hästkastanj verkar vara det näst vanligaste vårdträdet och det har för det mesta plante-
rats som solitär även om enstaka grupper förekommer i t ex Kyrkolycke och Har-
bäckshult. Hästkastanjen har ett lite knotigt växtsätt med hängande grenar nedtill och 
en pampig vårblomning som säkert bidragit till dess popularitet. Till skillnad från lönn 
förekommer hästkastanjen sällan vilt utan är vanligen planterad i trädgårdar och parker. 
Den nyplanterade allén framför herrgården i Lärkesholm utgörs helt och hållet av 
hästkastanj. Inte sällan ingår hästkastanj som ett av flera trädslag i en allé, som t ex i 
Lönsjöholm.  
 
Kommunens för närvarande mäktigaste ek, med en omkrets på omkring 5,30 m i 
brösthöjd, står i en betesmark i byn Årröd. I byn finns flera grova ekar med potential 
att utvecklas till s k jätteträd. Grova ekar finns även i t ex Boalt och Lärkesholm. I År-
röd, Bosjöholm och Tranetorp finns en hel del ask kring gårdarna medan bersåliknan-
de planteringar av alm finns i Sånnestorp och Stjärneholm. I den glesa allén i Sonnarp 
finns almar som troligen är angripna av almsjuka. Lind förekommer i mindre bestånd i 
t ex Åkarp och Smedhult. En framträdande grov lind finns i Tockarp. På ett tjugotal 
platser växer lind i anslutning till gårdar, oftast som solitärer. Kommunens längsta, 
mest enhetliga och praktfulla allé bestående av över fyrtio likåldriga lindar, finns i 
Skönna, Ljungaskog. I övrigt finns endast ett fåtal alléer längs det allmänna vägnätet. 
Kortare alléer längs uppfartsvägar till gårdar förekommer här och var, men är inte van-
ligt.  
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Landsbygdens gårdar 

Merparten av bebyggelsen på landsbygden i Örkelljunga härrör från senare delen av 
1800-talet och 1900-talet. Endast ett fåtal byggnader är äldre eller innehåller äldre 
byggnadsdelar. Många gårdar består av två eller tre längor som är löst grupperade kring 
en öppen gårdsplan. Ibland ligger ekonomilängorna som flyglar framför boningshuset, 
ibland är de vinkelställda. Nyare djurstall eller maskinhallar har ofta placerats strax 
utanför den närmsta gårdsmiljön. Bebyggelsen ligger i huvudsak längs med vägarna, 
ofta i kanten av den öppna marken.  
  
En typisk mangårdsbyggnad utgörs av en ganska låg länga byggd av trä med fasad av 
faluröd locklistpanel med vita knutar och snickerier. Den faluröda färgen har inte så 
lång historia som man kan tänka sig. Den blev inte vanlig förrän under andra halvan av 
1800-talet. Innan dess var gårdarna omålade. Vissa mangårdsbyggnader har lite mer 
påkostad exteriör, inte sällan en ljust oljemålad träfasad, ofta en gul kulör. Taket brukar 
vara täckt med tegel, betongpannor, plåt eller med s k fasetteternit som ser ut som fisk-
fjäll.  
 
Ekonomilängorna är ofta uppförda i olika material och tekniker. Åtminstone någon av 
längorna brukar vara uppförd av trä med faluröd panel. Andra delar kan vara byggda 
av murad natursten, cementblock eller tegel, ibland med vitputsade delar. Det är vanligt 
att de olika längorna är uppförda eller renoverade vid olika tider. Taken är ofta täckta 
med eternit, plåt eller tegelpannor. Eternittaken utgörs nästan alltid av sinuskorrugera-
de, rektangulära plattor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vy mot en av gårdarna i Porkenahult.  
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Innan de moderna typhusens tid kan man förenklat påstå att landskapets resurser i viss 
mån avspeglade sig i byggnadsskicket. Att bygga med trä har därför lång tradition i 
trakten, även om en del timmer köptes från de ännu mer virkesrika trakterna i Småland. 
Om man studerar äldre kartor från 1700- och 1800-talen ser man att de flesta gårdarna 
bestod av fyra längor, mer eller mindre sammanbyggda kring en gårdsplan. Byggnader-
na var oftast uppförda i skiftesverk, s k båle, av furu på en grundsyll av hållbar ek. Tim-
rade byggnader var något vanligare i den norra delen av kommunen. Även detta speglar 
tillgången på material – jämfört med timring är båle mer virkesbesparande eftersom 
man klyver stockarna. Taken var i regel täckta med halm.  
 
Till den äldre gården hör ofta flera olika typer av byggnader med skilda funktioner och 
olika åldrar t ex lador, brygghus, linbastur, smedjor och traktorgarage. Många har för-
svunnit genom åren och andra har tillkommit eftersom det aktiva jordbrukets gårdsmil-
jö ständigt förändras. Nya byggnader eller byggnadsdelar fogas till äldre. När detta görs 
på ett genomtänkt och anpassat sätt, med hänsyn till de äldre delarna, får gården intres-
santa årsringar.  
 
 

Gårdsmiljö i Bjärabygget (Sk F). Falu rödfärg dominerar landsbygdens bebyggelse i Örkelljunga. Färgen har många fördelar; den 
är lätt att underhålla och låter träet andas samtidigt som den är förhållandevis billig.  



 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En särskild byggnadstyp som man ofta finner både nära gårdarna och ute i markerna är 
jordkällaren. Den är oftast gediget byggd i välvd sten med jordtak, ibland med ett över-
liggande sadeltak av tegel eller eternit. Intensiva kampanjer för att få folket att odla den 
nya grödan potatis gav till slut resultat och potatisen slog igenom på bred front i början 
av 1800-talet. För att kunna lagra den byggdes en mängd jordkällare runt om i landet, 
så även i Örkelljunga.  
 
I början av 1900-talet byggdes ladugårdarna så att så många verksamheter som möjligt 
kunde inrymmas i en och samma byggnad. Maskiner kom alltmer att ersätta handkraft. 
Både kostall, mjölkrum, loge och garage inrymdes i ladugården. Idag har pendeln 
svängt tillbaka till byggnader som är specialiserade för en funktion, ett sorts djurslag 
eller en typ av verksamhet. En avgörande skillnad är emellertid den stora skalan. Tidiga 
exempel på storskalig och specialiserad drift finns från början av 1960-talet då flera 
gårdar i kommunen satsade på förmedling och uppfödning av svin. Storskaliga svin-
stallar byggdes på flera platser, bl a i Värsjö, Västra Ringarp och Håleryd i Harbäcks-
hult. Man talade då om ”svinakungarna” i Örkelljunga, vilket antyder en viss lönsam-
het. Stallarna i Ringarp och Håleryd är ännu i drift.  
 
Flera fågelarter trivs i nära anslutning till gårdsmiljöer. Ladusvalan föredrar öppna 
byggnader så att den kan flyga in och bygga sitt bo på en sparre eller liknande. Hussva-
lan murar sitt bo direkt under byggnadens takskägg. Båda arterna gynnas av djurhåll-
ning som lockar till sig flugor. När allt fler gårdar har upphört med både svin- och nöt-
djursproduktion missgynnas också svalorna. Pilfink och gråsparv är andra arter som 
trivs på aktiva jordbruk och som gynnas av spill från spannmålsodlingen.  
 

Jordkällare i Persköp Jordkällare i Lemmeshult 
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En annan artgrupp som kan nyttja gårdsmiljön och dess byggnader är fladdermössen. 
De lever visserligen ett undanskymt och nattaktivt liv men har en viktig funktion i 
gårdsmiljöns ekosystem. En enda fladdermus kan under en natt fånga och äta upp 
2 000 insekter! Fladdermöss är fridlysta och vi har därför ett stort ansvar att värna om 
dem. 
 
I anslutning till traktens gårdsmiljöer, men också vid ruiner av gårdar och torp, påträf-
fas ofta äldre kulturväxter som de boende en gång i tiden planterat. Det kan vara frukt-
träd av olika sorter, men också andra nyttoväxter som vinbär och krusbär. Vissa krydd- 
och medicinalväxter som körvel, fingerborgsblomma och humle är seglivade och kan 
stå kvar under lång tid. Marktäckande vintergröna kan bilda mattor och syrénbuskar 
och spireor täta buskage kring ruiner. Även perenner som t ex akleja, riddarsporre, 
såpnejlika, kungsljus och hjärtstilla kan minna om äldre tider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladusvala Gråsparv 
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Mellan kungsväg och byväg 

Genom Örkelljunga kommun går motorvägen E4:an och dess föregångare Riksettan 
och gamla E4:an som parallella, lokala transportleder. Denna landsväg mellan Helsing-
borg och Stockholm har lång historia och benämndes förr Kungsvägen, ett namn som 
återfinns på de tidiga 1700-talskartorna. Enstaka milstenar minner än idag om dess 
betydelse.  
 
Som kontrast till det stora kommunikationsstråket E4, finns ett småskaligt nät av vägar 
som binder ihop byar och gårdar med varandra. Många av kommunens vägar har lång 
historisk kontinuitet. Vid jämförelser med äldre kartor är det tydligt att landsbygdens 
vägnät till stora delar följer vägsträckningar från 1700- och 1800-talen även om vissa 
sträckor naturligtvis har rätats eller fått ny sträckning. Många av dessa vägar kan t o m 
ha ett medeltida ursprung. De äldre vägarna följer i huvudsak topografin och slingrar 
sig naturligt genom landskapet i motsats till många av de moderna breda, raka vägarna 
med föga samspel med omgivningen.  
 
Bilden överst på sidan 51 visar Örkelljunga kommun, där de äldre sträckorna har mar-
kerats med mörkrosa. Jämförelser har gjorts med de historiska kartöverläggen baserade 
på 1700- och 1800-talskartor och markeringar har endast gjorts längs dagens större 
vägar. På flera av de äldre kartorna redovisades inte vägarna lika noggrant i utkanten av 
byn som i anslutning till bycentrat, vilket lett till att det finns luckor här och var. Dess-
utom har endast vägar med helt överensstämmande sträcka fyllts i varför ett avbrott 
kan indikera att den nuvarande vägen är rätad i senare tid.  
 
Längs flera vägsträckor finns en variationsrik flora som tyder på ogödslade förhållan-
den och långvarig skötsel genom slåtter. Denna typ av vägkanter kan fungera som 
spridningskorridorer för växter och insekter mellan olika betesmarker.  
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En varierad flora i kombination med torra, solbelysta slänter gynnar också t ex många 
humlor och vilda bin som samtidigt är viktiga pollinatörer i jordbruket. I perspektivet 
att arealen slåtteräng idag är försvinnande liten i kommunen, fyller denna typ av marker 
en särskilt viktig funktion. Genom fortsatt årlig slåtter med skärande redskap skapas 
goda förutsättningar för ett fortsatt bevarande, samtidigt som värdefulla spridnings-
stråk kan utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar att det finns ett nät av äldre vägar, spridda över hela kommunen. Vägarna har stora förutsättningar att utgöra länkar 
i utvecklingen av landsbygdens natur- och kulturvärden.  

Svinrot längs vägkant. Mindre guldvinge.
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Sjöar och vattendrag 

Kommunen är rik på sjöar och vattendrag. Många av de minsta vattendragen rinner 
upp i anknytning till de talrika myrarna, tvärar sedan genom skogbärande marker och 
dränerade odlingsmarker och tillväxer i storlek via sammanflöden.  
 
Många av sjöarna i Örkelljunga kommun är näringsfattiga. När sådana sjöar har klart 
och rent vatten gynnas en rad undervattensväxter med bladrosetter, t ex notblomster, 
strandpryl, styvt braxengräs och strandranunkel. Dessa arter förekommer fortfarande i 
kommunen men har under 1900-talet minskat i utbredning. Det beror på att utflödet 
av humus har ökat i sjöarna, vilket i sin tur bl a har med rationaliseringar inom skogs-
bruket att göra. Förändringar i kulturlandskapet har även påverkat livsvillkoren för flera 
andra arter knutna till näringsfattiga vatten. Arter som strandlummer och vildris gynnas 
i viss mån av klövtrampade stränder eller stillastående kvarndammar. Deras huvudsak-
liga växtplatser i kommunen är eller har varit å- eller sjöstränder. Båda arterna har kraf-
tigt minskat under 1900-talet. 
 
De stora sjöarna Store sjö, Fedingesjön och Köphultasjön avvattnas alla åt norr, ut till 
Lagan. Det finns även två stora vattendrag som ingår i Lagans vattensystem: Smedjeån 
som mynnar norrut i Store sjö, samt Healtebäcken som rinner norrut från Fedingen till 
Köphultasjön.  
 

Värsjön 
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Strax norr om Hallandsåsens höjdsträckning avvattnas omkringliggande marker via 
Stensån ut till havet i väster. Ett flertal sjöar ingår i detta vattensystem, vilka alla har 
förbindelse med den nedströms liggande Vemmentorpssjön. Norrifrån kommer vatten 
från Svarta sjö, Vita sjö och Gårdsjön, österut från småsjöarna Bosjön, Långasjön, 
Gårdsjön och Krokasjön, liksom den något större Hultasjön. I landskapsgränsen mot 
Halland tillstöter Lilla Stensån, som också mynnar i Stensån. Den har sin upprinnelse 
intill Smedhultamossen.  
 
Värsjön i nordost är den enda av kommunens sjöar som avvattnas österut. Vattendra-
get Osbäcken rinner vidare mot Vittsjön och förenar sig så småningom med Helgeåns 
väldiga fåra. Värsjön är en stor, men relativt grund sjö, som trots sin storlek har ett 
mycket begränsat tillrinningsområde. Sjöns vatten är näringsfattigt och klart. 
 
Rönneåns vattensystem berör största delen av kommunens yta via Pinnån. Pinnån har 
sitt upprinnelseområde strax intill Skånes Fagerhult och inbegriper i sin övre del Stjär-
neholms- och Skinningeholmssjöarna. Längre söderut rinner ån genom både Åsljunga-
sjön och Hjälmsjön. Lärkesholmssjöarnas vatten, som framförallt kommer från Fjäll-
rammsjön och omgivande marker i Hässleholms kommun, rinner via Lärkesholmsån 
ner till Hjälmsjön. Under sitt lopp genom dalgången i kommunens sydligaste del anslu-
ter dessutom ett ganska stort antal bäckar. Pinnån förenar sig slutligen längre västerut 
med Rönne å, några kilometer nedströms det imponerande vattenfallet vid Stora Mölla. 
 
Samtidigt som Pinnåns åfåra sänktes gjordes en del rätningar av åns slingrande lopp. 
Arbetet lär på den tiden ha gjorts med ren mankraft. Idag hundra år efter åregleringen 
sköter aktiva lantbrukare gräsmarkerna på ömse sidor samtidigt som motorvägen E4 
utgör ett påtagligt inslag i dalgången.  
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Särskilt värdefulla områden 
Urvalet är baserat på analysen av det historiska kart- och källmaterialet tillsammans 
med resultatet av fältinventeringen och ska ses ur Örkelljunga kommuns perspektiv. 
 
Gränsdragningen är inte exakt utan bör ses som en rekommendation. Som tidigare 
nämnts är det av stor vikt att framhålla det omgivande landskapets samband med de 
utvalda miljöerna. Områdenas värden stöds av landskapet runt omkring. Förändringar 
utanför ett utvalt område påverkar även värdena inom det utvalda området, både i positiv 
och i negativ riktning.  
 

Analys och urval 

I arbetet med naturvårdsprogrammet har vi arbetat utifrån ett landskapsperspektiv där 
landskapet som helhet har beaktats. Vi vill visa på helhetsmiljöerna i landskapet och 
lyfta fram det tydliga sambandet mellan natur- och kulturvärden. Kluster av småmiljöer 
eller värdekärnor kan tillsammans bilda större helhetsområden eller stråk. Som en följd 
av detta blir de utvalda områdena arealmässigt relativt stora. Endast ett fåtal områden 
har karaktär av punktobjekt.  
 
Det är i detta sammanhang viktigt att betona betydelsen av landskapet utanför de utval-
da områdena och lyfta fram sambanden mellan de olika delarna av landskapet. Det 
omgivande landskapet har en direkt eller indirekt påverkan på värdena i de utvalda om-
rådena. Det är många gånger en förutsättning för att natur- och kulturmiljöerna i de 
utvalda områdena ska kunna finnas kvar och förhoppningsvis stärkas. Här finns t ex 
områden som har en potential att utvecklas eller som kan fungera som spridningsstråk.  
 
Vid urvalet av områden har vi arbetat utifrån de tre stegen kart- och källstudier, fältar-
bete samt analys. Resonemangen kring urval och värdering har utgått från följande kri-
terier, utan inbördes rangordning: 
 
Kontinuitet berättar om hur lång historia området eller objektet har. En historisk kon-
tinuitet visar på en lång tradition som t ex kan ha skapat förutsättningarna för en sär-
skild typ av flora. Exempel: Möllers skog i Grytåsa har lång, obruten kontinuitet som 
utmarksbete, något som kan följas i det historiska kartmaterialet. Den långa kontinuite-
ten har skapat förutsättningar för vissa växt- och djurarter.  
 
Sällsynthet. Typer av områden eller företeelser som kan anses unika och som det finns 
mycket få av. Slåtterängen i Spångabygget är exempel på ett område som är sällsynt och 
närmast unikt i kommunen. Ängen är en rest av en äldre markanvändning som förr var 
av mycket stor betydelse. På ängen finns växt- och djurarter som endast finns på denna 
och liknande marker. Sällsynt är likaså kommunens enda kända växtlokal för kattfot 
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som finns i Tockarp. Har arten en gång försvunnit därifrån är det svårt, kanske omöj-
ligt, att få tillbaka den.  
 
Representativitet. Ett representativt område är typiskt för sin tid, för en trakt eller en 
viss typ av verksamhet.  
 
Pedagogiskt värde. Ett område där man i dagens landskap och bebyggelse kan läsa av 
olika ”årsringar” från tidigare generationers brukande har högt pedagogiskt värde. Spå-
ren av äldre tiders brukande läggs till och samsas med dagens.  
 
Hävdstatus. Ett område med god hävd brukas aktivt med goda förutsättningar att 
både upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden. Där hävden är otillräcklig 
eller obefintlig kan t ex kvarvarande floravärden indikera potentiella natur- och kultur-
värden som vid återupptagen eller intensifierad hävd har möjligheter att utvecklas posi-
tivt.  
 
Biologisk mångfald handlar om hur artrikt landskapet är vad gäller både växter och 
djur. Ett omväxlande och varierat mosaiklandskap med olika typer av livsmiljöer såsom 
t ex öppna marker, lövdungar, stengärden och vattendrag har ett tydligt samband med 
ökad biologisk mångfald.  
 
Ogödslade marker. Med ogödslade marker menas ängs- och betesmarker med ingen 
eller endast liten påverkan av gödning eller annan kultivering. Antalet ogödslade be-
tesmarker och slåtterängar är mycket få i kommunen och den totala arealen är liten. 
Denna typ av marker är bland de mest omistliga och artrika naturtyperna.  
 
Trädvärden. Kan innefatta såväl enstaka trädindivider som större bestånd. Äldre grova 
lövträd rymmer en mängd hotade arter varför det är särskilt angeläget att värna om 
dessa. En betydande andel lövträd istället för planterad granskog gynnar såväl artrike-
dom som landskapsbild. Olikåldrig blandskog utgör ett värdefullt men tyvärr minskan-
de markslag.  
 
Vattenmiljöer. Vatten berikar landskapet och skapar gynnsamma miljöer för både väx-
ter och djur. Samtidigt kan de kulturhistoriska spåren, t ex i form av kvarnruiner, vara 
tydliga och visa på vattnets historiska betydelse. Ett vattendrag kan även ha en sam-
manbindande funktion.  
 
Bebyggelse kan berätta om landskapets resurser i form av byggnadsmaterial och 
-metoder, men också om tekniska, sociala och ekonomiska historien. Både den kring-
byggda 1700-talsgården med lång historisk kontinuitet och 1900-talets egnahemsjord-
bruk är intressanta, inte minst om det omgivande landskapet samspelar med gården.  
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Närhet till värdekärnor. I naturvårdsplanen eller kulturmiljöprogrammet finns andra 
utpekade områden med höga natur- och kulturvärden. Spridningskorridorer och gröna 
stråk är viktiga för att som ringar på vattnet stärka de befintliga värdena, såväl inom 
som utanför dessa områden. Med närhet ökar förutsättningarna för synergieffekter och 
en positiv utveckling inom turism och rekreation.  
 
Tillgänglighet. Med hänsyn till turism och friluftsliv är det en tillgång om området är 
lätt att nå via större vägar, cykelvägar eller kanske t o m via kollektivtrafik. Tätortsnära 
områden är viktiga för kommuninvånarnas rekreation och hälsa. Motsatsen, att ett om-
råde är svårt att nå, kan å andra sidan locka besökare då det kan ge en upplevelse av 
orördhet, naturlighet och kanske tystnad.  
 
 
 
 
 

De utvalda områdena finns spridda över 
hela kommunen.  
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Jungfrulin 
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1. Yxenhult 

I Yxenhults öppna odlingslandskap utgör raka brukningsvägar och stengärden, 
kantade av solitära lövträd, framträdande inslag. I byn finns ett mindre område 
av fossil åkermark. Flera av gårdarna visar på en äldre byggnadstradition. Invid 
Flåssabäcken som rinner genom byn finns en äldre kvarnbyggnad.  
 
Bynamnet har funnits i de skriftliga källorna alltsedan år 1569, då det skrevs Isnölt. Förleden 
har troligen inte med ’yxa’ att göra, utan kopplingen är istället till husdjuret ’oxe’, yxna, och 
ortnamnet kan således betyda ’oxarnas skog’. 
 
Större delen av byns sammanhängande öppna marker ligger väster om gamla E4. Markerna 
nyttjas idag som slåtter- eller betesvall och hästar finns på flera av gårdarna. Några av de äldre 
gårdarna ligger kvar längs den smala, svagt buktande byvägen.  
 
De öppna fälten ramas in av raka brukningsvägar och stengärden i de fastighetsgränser som 
uppstod i samband med laga skifte på 1830-talet. Längs med stengärdena finns spridda solitära 
relativt grova lövträd av ek, lönn, bok eller lind som ytterligare förstärker de raka linjerna. En 
anlagd mindre våtmark berikar det öppna landskapet.  
 
I norra delen av byns öppna marker finns fossil åkermark i form av långsmala tegar avgränsa-
de med stensträngar. Systemet fortsätter norrut in i dagens bokskog. Det är osäkert vilken 
ålder lämningarna har men enligt skifteskartan från 1835 brukades marken redan då som 
ängsmark, varför man kan dra slutsatsen att strukturerna är ännu äldre.  
 
Flåssabäcken rinner strax öster om byns öppna marker och mynnar i Köphultasjön i norr. 
Vattenkraften har under århundradenas lopp nyttjats i kvarn- och sågdrift. Sågkvarnen med en 
i huvudsak bevarad inredning står än idag kvar.  
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt aktivt jordbruk är nödvändigt för att byns natur- och kulturmiljöer kan be-
varas och utvecklas. 

• Genom intensifierat och utökat bete kan skiftesstrukturen framträda ännu tydligare.  
• Gynna nya generationer solitära lövträd.  
• Röjning kring och upprustning av den intressanta kvarnmiljön skulle förstärka byns 

upplevelsevärde. 
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2. Sönder-Össjö 

I byn finns stora, sammanhängande arealer öppet och brukat odlingslandskap. 
Nära det centralt liggande vägskälet finns flera traditionella gårdsmiljöer och en 
f  d skola. I anslutning till vattendraget finns både en skvaltkvarn och en såg. I 
byn kan man uppleva tystnad.  
 
Sönder-Össjö nämns första gången år 1514 då ortnamnet skrivs Sÿnder össöö. Möjligen har 
namnet med os, ’åmynning’ att göra, kanske en koppling till Smedjeåns utlopp i Lille eller Store 
sjö norr om byn. En alternativ tolkning menar att ortnamnet har en koppling till öde.  
 
Dagens Sönder-Össjö präglas av ett öppet landskap bestående av vidsträckta, i stort sett sten-
fria åkermarker utan avgränsande stengärden. Jorden är överlag lätt och sandblandad. Innan 
laga skiftet genomfördes på 1840-talet var åkermarken uppdelad i en mängd parallella, smala 
åkertegar i nord-sydlig riktning. Av denna indelning finns nästan inga spår förutom att vissa av 
sluttningens fastighetsgränser följer tegarnas forna längdriktning.  
 
Kring den centralt liggande vägkorsningen låg fyra gårdar enligt 1845 års skifteskarta och ytter-
ligare tre något längre österut. Ett par av gårdarna flyttades i samband med laga skiftet på 
1840-talet, men karaktären av bycentrum finns ännu kvar. Flera av gårdarna är tydliga repre-
sentanter för 1800-talets och det tidiga 1900-talets byggnadsskick.  
 
Strax söder om gårdarna rinner ett mindre vattendrag som så småningom mynnar i Smedjeån. 
Vattendraget synes ha varit särskilt lämpligt att nyttja för kvarndrift då det enligt flera källor21 
fanns betydligt fler kvarnar i Össjö jämfört med andra byar i socknen. Än idag finns en mindre 
skvaltkvarn bevarad, vilken användes in på 1920-30-talet22. Strax uppströms ligger en vatten-
driven ramsåg som ibland körs igång i samband med visningar. 
 
Sönder-Össjö ingår i det regionala och kommunala kulturmiljöprogrammet.  
 
Utvecklingspotential:  

• Genom bete och slåtter bibehålls byns öppna odlingsmarker.  
• Miljöerna kring kvarn, såg och gårdar kan knytas samman.  
• Bybornas engagemang kring den årliga skördedagen är en utmärkt utgångspunkt för 

den framtida utvecklingen av byn.  
                                              
21 Gillberg, 1767, s 252 och handlingar t skånska rek rörande Söndre Össjö by, 1810-t: 
http://www.m.lst.se/m/amnen/Kulturmiljo/Skanska_rekognosceringskartan.htm  
22 Kristiansson 2001, s 129. 
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3. Långalt 

Långalt har en omväxlande blandning av betade gräsmarker, stengärdesgårdar 
och inslag av ogödslade betesmarker i nära anslutning till Långalts myr. I byn 
finns flera gårdsmiljöer med en traditionell utformning.   
 
År 1524 påträffas bynamnet Longoltt i skrift för första gången. Efterleden –alt är synonymt 
med hult, i betydelsen ’skog’. 
 
De öppna odlingsmarkerna ligger i ett stråk i anslutning till det äldre vägnätet. Gårdarna ligger 
utspridda, något som de också gjorde i mitten av 1800-talet. Av häradskartan framgår det att 
en hel del uppodling av f d ängsmarker gjordes i ganska sen tid, troligen under 1930-och 1940-
talet.  
 
I den södra delen av byn, nära vägen mellan Boalt och Smedhult, finns ett småskaligt område 
som idag nyttjas som betesmark. Markerna brukades längre tillbaka som ängsmark med in-
sprängda mindre åkerlappar. Här och var finns odlingsrösen och stentippar, vilka är spår av 
det forna åkerbruket. Arter som slåttergubbe, revfibbla och stagg indikerar att delar av gräs-
marken är mindre påverkad av gödsling. Längs den mindre vägen mot Nordegårdarna finns en 
annan intressant betesmark där hirsstarr, blåtåtel, stagg och knägräs förekommer. Här har tidi-
gare granspira, loppstarr, nålstarr och ängsstarr noterats.  
 
Stengärden är ett framträdande inslag i byn och från den sydvästra gården leder en stengärdes-
kantad tydlig fägata. Flera av gårdsmiljöerna har traditionell karaktär där mangårdsbyggnader-
na oftast har röd träpanel.  
 
I nära anslutning till byns öppna odlingsmarker ligger den skyddsvärda Långalts myr där det 
finns både öppna, blöta och igenväxande partier. Mossen har stora biologiska värden men 
utgör samtidigt en rofylld och stillsam miljö.  
 
Långalt ingår i Naturvårdsprogrammet samt det regionala och kommunala kulturmiljöpro-
grammet.  
 
Utvecklingspotential:  

• En fortsatt hävd i form av bete är en förutsättning för att växtligheten ska kunna fin-
nas kvar även i framtiden.  

• De befintliga ogödslade betesmarkerna har möjligheter att utökas.  
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4. Boalt 

I byn finns sammanhållna öppna och omväxlande marker med inslag av ogöds-
lade betesmarker med hävdgynnad flora. I Boalt finns flera solitära grova löv-
träd.  
 
Bynamnet är belagt i skrift första gången i Krabbes jordebok år 1524: Booltt. Av skifteshand-
lingarna från 1850-talet, framgår det att det vid den tiden låg ett tiotal gårdar spridda i byn med 
centrum kring vägskälet. De äldsta gårdstomterna är, med bara något undantag, än idag be-
byggda med gårdar.  
 
Dagens Boalt är en intressant blandning av jordbruk, äldre och nyare villor samt inslag av små-
industri. Däremellan finns öppna slåtter- eller betesvallar som betas av nöt eller hästar. De 
varierade markerna ramas in av lövträd såsom ek, björk och bok. På några ställen finns grövre 
solitära trädindivider av framför allt ek, t ex invid Hishultsvägen, men även någon bok.  
 
Insprängt i de småskaliga, varierade markerna finns mindre, ogödslade partier, som längre 
tillbaka brukades som äng, men som i senare tid övergått till betesmark. Kombinationen av 
kontinuerligt bete och att markerna undgått att bli gödslade har skapat förutsättningar för art-
rika miljöer. De karakteristiska växter som påträffas i detta beteslandskap är bland annat slåt-
tergubbe, Jungfru Marie nycklar, granspira och jungfrulin. 
 
Den tidigare utmarken i byns västra delar nära Lilla Stensån omvandlades i ganska sen tid till 
åkermark. Här finns en kallmurad, mycket välbyggd stenvalvbro, som än idag är välbevarad.  
 
Boalts by ingår i Naturvårdsplanen liksom i det regionala och kommunala kulturmiljöpro-
grammet.  
 
Utvecklingspotential:  

• En fortsatt hävd i form av bl a bete är nödvändigt för att bibehålla byns natur- och 
kulturvärden.  

• De solitära lövträden i odlingslandskapet vårdas så att nya trädjättar skapas. 
• Delar av den ogödslade och artrika f d ängsmarken, som numera betas, har förutsätt-

ningar att återföras till slåtteräng.  
• De ogödslade markerna har förutsättningar att bindas ihop till större stråk.  
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5 Stora Bjälkabygget 

Längs med den slingrande byvägen finns ett större sammanhängande stråk av 
öppna, hävdade gräsmarker där stengärden, odlingsrösen och fristående lövträd 
är framträdande inslag. Området gränsar i söder till Attarpamossen, vilket ska-
par en värdefull miljö för djurlivet. 
 
I Krabbes jordebok från 1524 är byn medtagen under stavningen Byelckebygtt. Uppdelningen i 
Stora respektive Lilla Bjälkabygget sker något senare; år 1584 nämns Lille bielchebögidt för första 
gången.  
 
Byn verkar ha ett historiskt samband med både Lilla Bjälkabygget och Attarp. Stora Bjälka-
byggets åker- och ängsmarker var vid tiden för laga skiftet, i mitten av 1800-talet, samman-
bundna med inägorna till de båda grannbyarna. I Stora Bjälkabygget fanns då fyra gårdar sam-
lade i en klunga intill den slingrande byvägen som än idag förbinder byarna med varandra. 
Från samlingen av gårdar gick en gemensamt nyttjad fägata mot norr där kreaturen fördes till 
betet på utmarken. Ända in i modern tid levde detta smala område kvar som en samfällighet 
inom byn.  
 
Större delen av byns öppna marker är åkermark som odlades upp under senare delen av 1800-
talet och början av 1900-talet. Dessförinnan var markerna huvudsakligen slåtteräng. I anslut-
ning till dessa gräsmarker finns både fristående lövträd och lövdungar, liksom inslag av vällag-
da stengärdesgårdar. I en av betesmarkerna är marken stenig med ett stort antal odlingsrösen. 
Den varierade miljön gynnar bl a stenskvätta som ibland häckar här. Den buktande gränsen 
mellan de brukade markerna och Attarpamossen är skarp och följer samma sträckning som i 
mitten av 1800-talet. I gräsmarkerna intill mossen har tofsvipan sedan länge haft en häcknings-
lokal, även om den numera inte tycks häcka årligen. 
 
 
 
Utvecklingspotential:  

• En fortsatt hävd i form av bl a bete är avgörande för att bevara och utveckla byns na-
tur- och kulturvärden. 

• Genom att knyta an till de öppna markerna i grannbyarna Attarp och Lilla Bjälkabyg-
get finns goda möjligheter att skapa större sammanhängande betesmarker med en ra-
tionell hävd. 

• De öppna markerna med närhet till Attarpamossen har potential att utvecklas till vär-
defulla miljöer för ett flertal fågelarter. 



 

67 

 
 
 
 
 
 



 

68 

 

6. Lönsjöholm 

I byn finns ett öppet och brukat mosaiklandskap med närhet till Långalts myr 
och Skrikamyren liksom våtmarkerna kring Lönsjön. Solitära grova lövträd, 
stengärden och åkerholmar utgör tillsammans med flera traditionella gårdsmil-
jöer och byväg viktiga delar.  
 
År 1593 dyker för första gången namnet Lönnsholm upp i en jordebok för Helsingborgs län. 
Lönsjöholm har sitt ursprung som ensamgård, vilken under århundradenas lopp delats i flera 
enheter. På flera platser i byn har man hittat slagg från äldre tiders järnframställning. 
 
I mitten av 1800-talet fanns tre gårdar i byn och alla ligger än idag kvar på sina gamla tomter 
även om byggnaderna har förändrats. Flera av byns gårdar har traditionell karaktär med fasa-
der målade med falu rödfärg eller ljust gul eller vit oljefärg. På gårdarna finns olika typer av 
ekonomibyggnader som har haft olika funktion. Dessa är byggda i rödfärgat trä och tegel, en 
vanlig materialblandning på landsbygden. Jordkällare finns vid flera av gårdarna, ofta i utkan-
ten av tomterna. Vid några gårdar finns rikligt med äldre trädgårdsväxter och träd. Intill går-
den längst i öster finns en mindre fruktträdgård bestående av äldre fruktträd. På laga skiftes-
kartan kallades stycket strax intill, nära jordkällaren, för Humlahagen, vilket tyder på humleod-
ling. Humleplantor är seglivade och än idag slingrar sig humlen kring jordkällaren.  
 
De flesta av de raka stengärdena, som tvärar över de öppna markerna, tillkom i samband med 
laga skiftets nya fastighetsgränser. Flera äldre, grova lövträd av ek och bok finns i byns löv-
dungar och åkerholmar, marker som aldrig har odlats upp utan är rester av den tidigare så ut-
bredda ängsmarken.  
 
Sänkningen av Lönsjön gjordes i slutet av 1930-talet i ett led att vinna ny odlingsmark. Sjöns 
närmsta omgivningar har successivt förbuskats, vilket avskärmat våtmarken från gräsmarker-
na. I anslutning till Lönsjön häckar arter som sångsvan, trana och vattenrall. Här har också den 
för landet ganska sällsynta flodsångaren för en kortare tid slagit sig ner. 
 
Lönsjön ingår i Naturvårdsplanen. 
 
Utvecklingspotential:  

• En fortsatt hävd i form av bl a bete är nödvändigt för att bevara och utveckla byns na-
tur- och kulturvärden.  

• Markerna i anslutning till Lönsjön kan öppnas upp och betas för att återskapa tilltalan-
de miljöer för fåglar och åter knyta samman bymiljön och sjön. 

• De solitära lövträden i odlingslandskapet vårdas så att nya trädjättar kan skapas.  
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7. Krångelbygget 

I Krångelbygget finns hävdade, varierade gräsmarker kring sjöarna, där tradi-
tionella gårdsmiljöer är ett framträdande inslag i det lövdominerade landskapet. 
Ett äldre, slingrande vägnät binder ihop miljöerna med varandra.  
 
Krångelbygget nämns första gången år 1524 i Krabbes Jordebok då det skrivs Krongelböge. 
Förleden kan möjligen syfta på snårig svårframkomlig terräng. Efterleden anknyter troligen till 
’bygge’ alltså gård eller arrendegård, men kan möjligen syfta på trädslaget bok.  
 
Liksom många byar i kommunen har Krångelbygget ett ursprung som ensamgård. Vid tiden 
för laga skifte år 1837 hade antalet gårdar vuxit till tre, varav två än idag ligger kvar på samma 
tomter, på ömse sidor om Gårdsjöns norra spets. Skifteskartan visar att större delen av åker-
marken då låg på höjderna norr om Gårdsjön. Ängsmarken sträckte sig längs ett brett bälte vid 
det numera rätade vattendraget genom byn, den begynnande Stensån. En stor del av dessa 
marker omvandlades till åkermark under 1800-talets senare del, men betas idag av både kött-
djur och mjölkkor.  
 
Kombinationen av betade, öppna odlingsmarker, spridda lövdungar och vatten skapar tillta-
lande och varierade miljöer. Här och var når de öppna gräsmarkerna ner till sjöarnas orörda 
strandmiljöer. Fåglar som grågäss, häger och skarv brukar vissa tider vara synliga i sjöarna.  
 
Byns gårdar har karaktär av tidigt 1900-tal. Träfasader målade i falu rödfärg eller gul oljefärg 
kombinerat med vita snickerier är ett vanligt utförande och många av taken är täckta med te-
gel. Mangårdsbyggnaderna har en högrest form som anknyter till småländska former.  
 
Vägnätet följer den på kartor äldsta kända sträckningen och slingrar sig på ett tilltalande sätt 
genom landskapet. Här och var längs vägkanterna finns en artrik och varierad flora med t ex 
ängsvädd, käringtand, blåklocka och gulmåra.  
 
Krångelbygget ingår i Naturvårdsplanen, liksom i det regionala och kommunala kulturmiljö-
programmet.  
 
Utvecklingspotential:  

• Fortsatt bruk av markerna är nödvändigt för att bibehålla och utveckla byns natur- och 
kulturvärden. 

• Återupptaget bete invid Vita sjö liksom i andra delar av byn skulle bidra till en rikare 
biologisk mångfald och en ännu mer sammanhållen miljö.  

• Det finns möjligheter att återuppta skogsbete mellan Vita sjö och Svinabromyren. 
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8. Stjärneholm 

De omväxlande markerna kring den traditionella gårdsmiljön i Stjärneholm är 
rika på spår av äldre tiders jordbruk och småskaliga näringar.  
 
Stjärneholm bestod länge av endast en gård. Fram till 1700-talets början hette gården Kone-
holm, men döptes om av sin dåvarande ägare Jacob Adlerstierna, enligt mönster från många 
adliga sätesgårdar. Det äldre bynamnet Koneholm påträffades första gången år 1583 med stav-
ningen Kaneholm. Ordet kone är liktydigt med kvinna. 
 
Kring Stjärneholm finns spår av såväl äldre jordbruk som industriella näringar av olika slag. I 
den björkbeväxta marken söder om gården finns mossbeklädda odlingsrösen och rester av 
flikiga små åkrar. Ett fåtal av dem brukades in på 1930-talet, men en del hade redan då över-
gått till betesmark. Vid ett mindre vattendrag väster om detta område ligger ruinerna av en 
sågkvarn som kan ha sitt ursprung från 1700-talet eller kanske ännu tidigare. Ruinerna efter en 
stensatt kanalfåra, liksom en dammvall syns i landskapet. Enligt en äldre sägen ska munkar ha 
anlagt fiskdammar nedströms bäcken. På flera platser i Stjärneholm har hittats slagg, som är en 
restprodukt från järnframställning, troligen från medeltiden.  
 
Stjärneholmssjön är en långsträckt, förhållandevis liten sjö som ingår i denna del av Pinnåns 
källflöden. Ett mindre tillflöde tillkommer från den lilla Brödjasjön i norr. Sjön kantas mesta-
dels av skogs- och mossmark, men vid de norra delarna finns öppen odlingsmark.  
 
Stjärneholm ingår i det kommunala kulturmiljöprogrammet. 
 
Utvecklingspotential:  

• De f d öppna markerna söder om gården är lämpliga att restaurera etappvis genom 
gallring, röjning och ett återupptaget bete. Detta skulle medföra att de historiska spå-
ren tydliggörs samtidigt som landskapets biologiska mångfald skulle gynnas.  

• Området har pedagogiska möjligheter att visa platser som använts i samband med 
järnframställning, sågverksamhet och jordbruk. 
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9. Bjärabygget (Skånes Fagerhult) 

I Bjärabygget finns ett småskaligt och innehållsrikt kulturlandskap rikt på läm-
ningar efter människors verksamheter. De öppna lövdominerade markerna har 
inslag av ogödslade områden.   
 
Bynamnet Bjärabygget finns tidigast belagt i formen bÿjer bøge år 1524 i Krabbes Jordebok. 
Förleden bjära anses betyda ’berg’, medan slutleden troligen betyder ’bygget’, alltså gård eller 
arrendegård. En alternativ tolkning är att efterleden syftar på trädslaget bok.  
 
Den äldsta kartan över Bjärabygget från 1845, visar två gårdar tätt intill varandra på ungefär 
samma plats som idag, även om själva gårdstomterna har växt i omfång. I det småskaliga land-
skapet finns lämningar från människors verksamhet under olika tider. Tack vare betande djur 
kan spåren av äldre, små flikiga åkrar med spridda odlingsrösen och stengärden skönjas i land-
skapet. I anslutning till de gamla åkrarna finns flera grova ekar, varvid en av dem har en om-
krets på närmare 4,5 meter. Hasselknippen är rikligt förekommande, något som nämndes re-
dan i 1671 års jordrevningsprotokoll. Nötkråka är en art som trivs i hasselbuskagen. Fram till 
för några decennier sedan fanns det på en tidigare ängsmark ett spritt bestånd av smörbollar. 
Eftersom hävden i form av slåtter eller bete har upphört, finns numera endast ett litet bestånd 
kvar med endast några få blommande individer.  
 
Strax norr om gårdarna finns ruinerna av en lintorka, där linet torkades efter rötningen. Läm-
ningen anknyter till skifteskartans uppgifter att åkern en bit bort benämndes ”Höra lycke”. Or-
det hör är nämligen ett dialektalt ord för ’lin’. Som i många andra byar i denna del av kommu-
nen kan man hitta slagg efter järnframställning på ett par ställen i byn. I skogen en bit därifrån 
finns också en ovanligt välbevarad tjärdal där furuved i äldre tider brändes till tjära.  
Intill den norra gården ligger halva delen av en sten som kallas Trollastenen. Enligt sägnen kom 
alltid stenen tillbaka om man flyttade den. När man byggde den första kyrkan i Skånes Fagerhult behövde 
man en trappsten, varvid man hämtade denna, men morgonen därefter låg stenen återigen på samma ställe i 
Bjärabygget. Stenen sprängdes, eftersom man trodde att det fanns pengar under den, men det gjorde det inte. 
 
Bjärabygget ingår i Naturvårdsplanen. 
 
Utvecklingspotential:  

• För stora delar av området skulle röjning och utökat bete tydliggöra de kulturhistoriska 
spåren och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.  

• Genom röjning och frihuggning kring grövre ekar skapas förutsättningar för framtida 
”ekjättar”.  

• Slåtterängen kan restaureras och med en återupptagen slåtter skulle beståndet med 
smörbollar ha förutsättningar att säkras.  
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10. Värsjö 

I Värsjö finns ett varierat och öppet landskap, där stengärden och lövträd är 
framträdande delar. Tydliga lämningar efter en äldre tegindelning finns bevarad 
i en betesmark. En hävdad betesmark når ner till den värdefulla Värsjön. 
 
Värsjö by förekommer första gången i skift år 1579 då det skrivs Huerssøe. Namnet lär kunna 
uttolkas som ’sjön med många böjar och krokar’.  
 
Den äldre bondbyn är belägen invid sjön med samma namn, Värsjön. I väster kom byns mar-
ker under 1890-talet att beröras av byggnationen av Skåne-Smålands järnväg. Omkring den 
nyanlagda järnvägsstationen växte samhället Skånes-Värsjö fram. 
 
Liksom vid tiden för laga skifte på 1830-talet ligger Värsjö bys gårdar och öppna marker i ett 
stråk längs den nordvästliga vägen från Värsjön. Åkermarken var fram till skiftet indelad i 
långsmala tegar. Efter skiftet slogs tegarna ihop i större, mer rationella skiften och strukturen 
försvann successivt. Rester av denna äldre tegindelning finns dock bevarade i en betesmark 
söder om byvägen. Här var troligen marken alltför stenig och svårbrukad varför den övergick 
till betesmark. I stensträngarna mellan tegarna står idag mäktiga ekar.  
 
Vid Landön sträcker sig lövdominerade betesmarker ända ner till Värsjön. I byns öppna kul-
turbetesmarker finns träddungar med enstaka grövre träd. Spridda träd och buskar finns längs 
byns stengärden.  
 
Värsjön är känd för sitt flodkräftbestånd, vilket dock år 2001 drabbades och slogs ut av kräft-
pest. Försök med återetablering av flodkräfta pågår. Sjön är också känd för sin förekomst av 
häckande storlom, storskrak, fiskgjuse och lärkfalk. Den allt ovanligare igelknoppsarten flota-
gräs har dessutom påträffats flytande på sjöns vatten. Både Värsjön och den näraliggande 
Stensmyr är av riksintresse för naturmiljön och ingår i Natura 2000.  
 
Värsjö by ingår i Naturvårdsplanen, liksom i det regionala och kommunala kulturmiljöpro-
grammet. 
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt varierat jordbruk är nödvändigt för att bibehålla och utveckla byns natur- 
och kulturvärden.  

• Ett intensifierat bete i markerna mot Värsjön skulle berika byns växt- och djurliv, sam-
tidigt som byns anknytning till sjön skulle stärkas.  
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11. Tockarp 

Tockarp utgör ett öppet tilltalande mosaiklandskap med vackra vyer, där de be-
tade gräsmarkerna omväxlar med träddungar, stengärden och inslag av artrika 
betesmarker. Längs Stensån finns flera biologiskt värdefulla miljöer bl a en be-
tesmark som utgör kommunens enda kvarvarande lokal för kattfot.  
 
Tockarp nämns första gången i skrift år 1553, då namnet skrivs Thockerup och benämns som 
en gård. Mansnamnet Tocke lär ligga bakom bynamnets första led. Uppdelningen i Västra re-
spektive Östra Tockarp som man ibland stöter på, skedde troligen kring mitten av 1700-talet.   
 
Med former som en klassisk ”sparbanksek” står en vidsträckt och grov lind fritt för sig själv i 
västra delen av Tockarp. Linden står bland stenar invid kanten av en äldre vägsträckning som 
kan skönjas i betesmarken. Stentippar här och var berikar och skapar värdefulla livsmiljöer i 
det omgivande öppna landskapet. I Tockarp finns kommunens för närvarande enda kända 
växtplats för kattfot, en art som under de senaste decennierna minskat mycket kraftigt. Arten 
är helt beroende av ogödslade bete- eller slåttermarker och försvinner relativt snabbt om häv-
den upphör. Detta steniga och bitvis sanka område brukades som slåtteräng fram till 1800-
talet, men övergick därefter till betesmark. Här finns även arter som granspira, slåttergubbe, 
revfibbla och orkidén jungfru Marie nycklar. På senare år har tuvor av veketåg spridit sig i 
området, vilket indikerar att betestrycket borde vara något högre. I de östra delarna av Tock-
arps odlingslandskap finns också marker som är relativt opåverkade av gödning. Arter som 
stagg, borsttåg och granspira förekommer liksom slåttergubbe och jungfrulin. Breda stenmu-
rar, troligen byggda under 1800-talets senare del, ger karaktär åt området och skapar goda 
livsmiljöer för t ex insekter, spindlar och groddjur.  
 
Vattenkraften i Stensån har under olika tider utnyttjats. Detta kan bl a ses vid de kvarstående 
ruinerna efter sågkvarnen i västra delarna av Tockarp. Här finns även en snillrik och välgjord 
underjordisk tunnelkonstruktion av välvd sten för att leda vattnet till kvarnfallet.  
 
Tockarp ingår i Naturvårdsplanen.  
 
Utvecklingspotential: 

• Den långsiktiga hävden i betesmarken i väster säkras. För att begränsa veketågens ut-
bredning slås de av upprepade gånger under säsongen. Delar av området har förutsätt-
ningar att hävdas som slåtteräng. 

• Genom röjning kring stenvalvbron över Stensån och den äldre vägsträckningen skulle 
miljön framträda tydligare samtidigt som de kulturhistoriska värdena skulle förstärkas.  
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12. Mattarp-Florshult 

Det småskaliga och varierade landskapet är rikt på lövträd och inslag av ogöds-
lade marker i anslutning till vattendrag. En ännu brukad åkermark har en tydlig 
äldre tegindelning med lång historisk kontinuitet. Här finns också en tidigare 
ängsmark som idag utgör en intressant lundmiljö. 
 
Flor i bynamnet Florshult lär troligen komma av flo, som betyder mindre, grund vattensamling. 
En annan uttydning av namnet syftar på ordet för ’kostallsgolv’. Namnet är tidigast påträffat i 
Krabbes jordebok från 1524, Fflorssholtt. Byn Mattarp skrivs 1514 Matherup, där förleden är 
kopplad till ett mansnamn. 
 
Nerför Lemmeshults bys sluttningar rinner det mindre vattendraget Lemmeshultsbäcken. I 
Mattarp är vissa sträckor slingrande och relativt opåverkade. Längs bäcken finns flera värde-
fulla betesmarker, vilka förr brukades som ängsmark. I de artrika markerna finns slåttergubbe, 
granspira, Jungfru Marie nycklar, stagg och knägräs.  
 
I Florshults sydöstra delar finns ett småskaligt landskap med bevarade äldre strukturer i form 
av rester av ett ålderdomligt åkersystem. Flikiga och långsträckta åkrar som delvis avgränsas av 
låga stensträngar och stentippar utgör spår av en äldre tegindelning som redovisas tydligt på 
skifteskartan från år 1833. Det som gör detta området i Florshult särskilt intressant är att åk-
rarna fortfarande plöjs upp regelbundet.  
 
I anslutning till den äldre tegindelningen finns ett område med tilltalande lundmiljö med ur-
sprung som ängsmark. Lövdungar av hassel, ek och lind dominerar och i fältskiktet förekom-
mer växten skogsbingel rikligt.  
 
Mattarp-Florshult ingår i Naturvårdsplanen. 
 
Utvecklingspotential:  

• De befintliga ogödslade betesmarkerna längs Lemmeshultsbäcken kan ev utökas eller 
knytas ihop i större stråk.  

• Förutsättningar för en återupptagen lieslåtter finns i betesmarkerna längs Lemme-
shultsbäcken. 

• Ett fortsatt åkerbruk av den äldre tegindelningen bevarar och stärker de kulturhistoris-
ka spåren.  
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13. Skogen 

Gårdsmiljön tillsammans med det omgivande landskapet som domineras av 
rationella åkrar och raka, breda stengärden utgör en typisk representant för det 
moderna jordbruket under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Bland-
skogsområdet bär tydliga spår av skogsbete, ett allt ovanligare markslag. 
 
Strax norr om den nuvarande tätorten Örkelljunga ligger byn Skogen. Bynamnet fanns i skrift-
liga källor först 1623, då det skrevs Schouffen. 
 
Huvuddelen av byns öppna marker ligger kring det gamla bycentrat i den västra delen av byn. 
Ett skogsparti avgränsar mot de yngre gårdarna i öster. Kring tiden för laga skiftet beteckna-
des stora delar av de då obebyggda markerna som skog, planteringen eller timmerbackarna. 
 
I Skogens nordöstra del, vid det som kallades Stora Ugglehultet på byns tidigare utmark, eta-
blerades en gård under slutet av 1800-talet. Både gårdens byggnader och marker präglas av det 
sena 1800-talets och tidiga 1900-talets rationella och maskinanpassade jordbruk. En mängd 
sten har brutits ur åkermarken. Dessa har lagts i de magnifika, raka stengärden som på sina 
ställen når ansenlig bredd. Genomgående är det de raka linjerna som dominerar.  
 
Strax söder om gården finns ett mindre blandskogsområde som ännu bär spår av skogsbete. 
Träden är av varierande slag och ålder med en viss luckighet och inslag av död ved. Rester av 
stängsel finns kvar. Området ligger på den äldre utmarken och har lång kontinuitet som be-
tesmark. På häradskartan från 1930-talets början synes lövskogen dominera.  
 
 
 
 
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt bruk av markerna i form av bete och slåtter bevarar och stärker byns kul-
turlandskap. 

• En försiktig gallring i blandskogsområdet och därefter ett återupptaget bete stärker 
både naturvärden och kulturhistoriska värden.  
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14. Spångabygget 

Den fuktiga slåtterängen i Spångabygget innehåller en artrikedom och artsam-
mansättning som är unik för Örkelljunga kommun, varför den bör anses som 
omistlig.  
 
Gården har troligen ett ursprung som torp. Bebyggelsenamnet tillkom först kring mitten av 
1900-talet och gården tillhör byn Västra Spång.  
 
I Spångabygget finns en översilad slåttermark, sidvallsäng, som ligger på ömse sidor om en 
källbäck. På skifteskartan från 1840 utgjorde marken slåtteräng och den lär ha nyttjats ända 
fram till andra världskriget för att införskaffa vinterfoder. Enligt förre ägaren Otto Gustafsson 
kallade man denna lieslåtter för vildhöstnad. År 1991 återupptog föreningen Örkelljungabygdens 
Natur slåttertraditionen i detta knappt ett halvt hektar stora område. Botaniskt sett innehåller 
denna hävdade fuktmark ett flertal för kommunen spännande och ovanliga växtarter. Området 
utgör en viktig lokal för granspira och tätört. Vattenklöver finns spridd över stora delar av 
ängen. Här finns också alla de i södra Sverige förekommande ull-arterna: ängs-, tuv-, gräs- och 
kärrull. De båda sistnämnda arterna har troligen sin enda växtplats i Örkelljunga kommun just 
här. Mer anonyma arter är tagelsäv, lopp-, nål-, och ängsstarr.  
 
I anslutning till Spångabyggets fuktäng finns ett småskaligt och varierat kulturlandskap med 
stengärdesgårdar, stentippar och mindre grusvägar. Betesmarkerna utgörs både av kulturbe-
tesmarker och ogödslade, delvis trädbeväxta gräsmarker. 
 
 
Området ingår i Naturvårdsplanen och i det kommunala kulturmiljöprogrammet.  
 
 
 
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt årligt lieslåtter bevarar och stärker områdets natur- och kulturvärden.  
• En viss utvidgning av slåtterängen är möjlig i den södra delen av ängen. 
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15. Harbäckshult 

I Harbäckshult finns ett varierat och innehållsrikt kulturlandskap. Från de öpp-
na vidderna på höjderna söder om byn är vyerna vackra mot Hallandsåsen. De 
sammanhängande gräsmarkerna längs Harbäcken är värdefulla. Flera av byns 
gårdar visar på en äldre byggnadstradition.  
 
Harbäckshult är en av kommunens största byar belägen längs landsvägen mellan Örkelljunga 
samhälle och länsgränsen västerut. Byn nämndes första gången i skrift år 1584 då namnet 
skrevs både Harpegsholtt och Harbecholdt. 
 
Vid tiden för laga skifte år 1826 låg tolv gårdar gruppvis spridda längs vägen. Åkermarken var 
indelad i långsmala tegar, i huvudsak belägna på höjden söder om landsvägen, men även i ett 
omåde vid Norregård. Den gamla tegindelningen lever i viss mån kvar i dagens fastighetsgrän-
ser vilka är markerade med stengärden.  
 
Fram till 1900-talet bredde vidsträckta ängsmarker ut sig ner mot Harbäcken, men i samband 
med att bäckens vattenregim sänktes genom ett par regleringar under första halvan av 1900-
talet, blev det möjligt att odla upp de omgivande fuktmarkerna. Detta gällde inte minst de 
marker som kallas ”Ängarna”. De öppna, tilltalande vyer som idag låter landskapets former 
framträda är av betydelse ur flera synvinklar. Markerna längs Harbäcken har under vissa tider 
varit bra häckningslokal för tofsvipan, men den har under senater tid tyvärr blivit en allt säll-
syntare gäst.  
 
Flera gårdar i byn visar på en äldre byggnadstradition t ex Jutagården, som är helt kringbyggd i 
båle. Västergården och Norregården är karakteristiska för 1800-talets landsbygdsbebyggelse. I 
byn finns även inslag av bebyggelse från 1900-talet. Vid några gårdar finns hästkastanjer plan-
terade.  
 
Harbäckshult ingår i Naturvårdsplanen och i det kommunala kulturmiljöprogrammet. 
 
Utvecklingspotential:  

• Fortsatt aktivt jordbruk är nödvändigt för att bevara och utveckla byns natur- och kul-
turvärden. 

• Bybornas engagemang, kunskap och intresse för byns historia är en mycket bra ut-
gångspunkt för den fortsatta utvecklingen av byn.  

• Möjligheter finns att skapa anpassade våtmarker i anslutning till Harbäcken. 
• Kring Ängarna finns förutsättningar att skapa större sammanhängande betesfållor.  
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16. Gudebygget 

I Gudebygget finns ensamgårdens äldre struktur bibehållen genom de väl av-
gränsade öppna markerna. Bevarade gärdesgårdar från tiden före laga skiftet 
visar på en äldre markstruktur.  
 
Namnet Gudebygget påträffas för första gången i en mantalslängd från 1650 med stavningen 
Gudeböget. Enligt Dialekt- och ortnamnsarkivet är orden guda ett nordvästskånskt dialektord 
med betydelsen ’smal väg mellan gärdsgårdar, kreatursgata’. Vid laga skifte 1856 fanns endast 
en gård och ett torp i byn.  
 
Långt fram i tiden var Gudebygget en ensamgård, troligen en avknoppning från den större 
byn Harbäckshult. Det var först under andra hälften av 1800-talet som antalet gårdar ökade.  
 
Gudebyggets kulturmark utgörs idag av väl avgränsade öppna marker, i stort sett välhävdade. 
De öppna markerna är omgivna av lövskog, i huvudsak dominerad av bok. Stengärden av oli-
ka ålder finns i markerna. I väster nära byvägen finns ett mycket välbevarat stengärde som var 
den gamla gränsen mellan Gudebyggets inägor och utmark.  
 
 
 
 
Utvecklingspotential: 

• Ett fortsatt aktivt jordbruk i form av bl a bete och slåtter av markerna bevarar 
och stärker byns natur- och kulturvärden.  

• Röjning och restaurering av stengärdena skulle tydliggöra byns äldre struktur. 
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17. Stivelsmosse 

Området har lång historisk kontinuitet som utmarksbete, ett markslag som 
idag är sällsynt förekommande. Vegetationen bär ännu tydliga spår av detta 
bruk.  
 
Det äldsta belägget för bynamnet härrör från 1675, då namnet i en jordebok stavades Styfwel-
måβa. Förleden stivel, stywel kan troligen härledas från ett forndanskt ord med betydelsen ’litet 
vattenhål’.  
 
Enligt äldre kartor låg gårdarnas inägomark i början av 1800-talet samlade i öster, medan ut-
marken, fäladen utgjordes av en långsträckt ”kil” rakt västerut. Stora delar av utmarken bestod 
då av mossmark. Ett par gårdar kom senare att etablera sig en bit ut på utmarken. 
 
Detta område är en tills nyligen betad del av den tidigare utmarken, belägen mellan den tidiga-
re inägomarken och de senare uppförda gårdarna i väster. På 1806 års karta redovisas området 
som betesmark och har således lång historisk kontinuitet. Tall och björk växer i den halvglesa 
skogsmarken och i fältskiktet dominerar blåtåtel. Utmarksbete är ett markslag som idag är 
mycket sällan förekommande.  
 
 
 
 
 
 
Utvecklingspotential:  

• Ett återupptagande och eventuellt ett framtida utvidgande av utmarksbetet skapar för-
ståelse kring vilka marker som i äldre tider nyttjades som betesmarker.  

• Genom att återuppta betet skulle den biologiska mångfalden som är knuten till denna 
typ av miljöer bevaras.  
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18. Lärkesholm 

Landskapet kring Lärkesholm är mycket innehållsrikt och pedagogiskt med 
inslag av fossil åkermark och ogödslade marker. Kring den sjönära, småskaliga 
godsmiljön finns tydliga lämningar efter dammar och kanaler. I de varierade 
markerna kring Stora Källstorp och Lärkasjöhult finns även tydliga spår från 
senare tiders odling och gårdar.  
 
Lärkesholm är kommunens enda gods. Lärkesholms föregångare Lärka gård, Ladke gord, 
nämndes första gången i skrift år 1504, men har sannolikt anor sedan första hälften av 1400-
talet. År 1791 blev hela egendomen, efter anvisningar i testamente, omförd till en stiftelse, von 
Reiserska stiftelsen. Än idag lyder Lärkesholm under denna stiftelse. 
 
De öppna markerna kring Lärkesholmssjöarna utgör ett unikt landskapsområde. Dagens hu-
vudbyggnad på Lärkesholm är uppförd år 1862 på samma tomt som föregångarna. Strax norr 
om gården finns tydliga rester av von Liewens system av sammanbindande kanaler och dam-
mar där bl a karp odlades. När Linné besökte Lärkesholm under sin skånska resa 1749 blev 
han djupt imponerad av dammanläggningarna som var ett led i att få avkastning på de i övrigt 
kala ljungmarkerna.  
 
I ett stråk mellan Källstorp och Lilla Lärka finns ett av Skånes största och bäst bevarade om-
råde av s k fossil åkermark. Markerna består av långsträckta åkertegar, bandparceller, avgrän-
sade av låga stensträngar. I flera av stensträngarna står stora ekar och i området finns även 
solitära lindar. Stora delar av de historiska spåren har bevarats tack vare att markerna övergått 
till slåtteräng och därefter betesmark. Vissa delar utgörs idag av planterad granskog. Kring 
Stora Källstorp blir 1800-talets spår tydliga i landskapet. Raka stengärden kantade av enstaka 
aplar och rönnar ramar in de öppna fälten och här finns ruinerna av en mer sentida gård. 
Längs en torr slänt finner man hävdgynnade arter som stagg och jungfrulin. Vångamöllan, 
som Linné betecknade med orden allmänna kvarnen, tycks ha långa anor som kvarnplats. Den 
kom senare att utökas med såg och var i bruk fram till mitten av 1900-talet.  
 
Kring Lärkasjöhult i väster finns variationsrika gräsmarker i form av betesvallar, ekhagar och 
öppna marker ner till sjön. Ruinerna av ett par äldre gårdar syns i betesmarken. Lärkasjöhults 
kvarn har lång kontinuitet men är idag privatbostad. I betesmarken intill Lärkesholmsån finns 
stora slagghögar efter ett mindre järnbruk som under 1500- och 1600-talet förvandlade trak-
tens sjö- och myrmalm till smidbart järn. Får, nötkreatur och hästar håller markerna öppna.  
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Utdrag från 1662 års karta visar Lärka gård utritad på samma plats som dagens Lärkesholm. Närmast gården låg de inhägnade 
inägorna och utmarken synes delvis trädbeväxt. 

Kartutsnittet visar området med dagens fossila åkermark. De skrafferade åkrarna brukades vid den här tiden, men i övrigt utgjordes 
området av ängsmark.  
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Lärkesholm ingår i Naturvårdsplanen liksom i det regionala och kommunala kulturmiljöpro-
grammet.  
 
Utvecklingspotential:  

• Området vid damm- och kanalsystemet avverkas försiktigt och betesmarker kan åter-
skapas för att tydliggöra de intressanta lämningarna i landskapet. Här passerar Skåne-
leden, vilket är ett utmärkt tillfälle att skylta och informera om dessa intressanta läm-
ningar.  

• Genom att varsamt avverka granskogen mellan Lilla Lärka och Källstorp kan betes-
markerna utökas och den fossila åkermarken synliggöras, vilket leder till att hela åker-
systemet skulle bli tydligt.  

• Vångamöllans byggnader står ännu kvar och det finns möjligheter att rusta upp den 
innehållsrika miljön.  
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19. Ramnekärr 

Den hävdade slåtterängen rymmer en artrikedom och en artsammansättning 
som är sällsynt ur kommunens perspektiv vilket betyder att den är omistlig.  
Den intilliggande betesmarken stärker den biologiska mångfalden i området.  
 
Bynamnet Rafnekiärr eller Ramnekiärr tycks först ha dykt upp under mitten av 1700-talet. Både 
orden ’ramm’ och ’kärr’ kan ha med fuktiga marker att göra, fast ramm kan också vara en här-
ledning ur namnet ramn, ’korp’. 
 
I anslutning till gårdarna i Ramnekärr finns ett småskaligt och varierat odlingslandskap där 
stengärdesgårdar och lövdungar berikar och förstärker helhetsintrycket.  
 
Ängsmarken i Ramnekärr är en s k hårdvall, en torr eller frisk typ av äng. Under försommaren 
domineras ängen av svinrot, men här förekommer även jungfrulin, Jungfru Marie nycklar, 
grönvit nattviol, slåttergubbe och darrgräs. Slåtterfibbla har noterats vid enstaka tillfällen. Intill 
finns en restaurerad betesmark som består av en varierad, delvis trädbevuxen mark som tidiga-
re också ingått i byns ängsmark. En mindre f d åkermark ingår också i betesfållan. Kvävesky-
ende gräsarter som stagg, knägräs och hedfryle påträffas under ett glest trädskikt av björk, al 
och en. 
  
På grannfastigheten finns en idag ohävdad markbit där bl a slåttergubbe ännu förekommer. 
Ytterligare en bit norrut finns en annan mindre, men välhävdad betesmark där granspira växer 
rikligt i de fuktiga partierna. Här finns även en jordkällare och ruinerna av en äldre gård där 
körvel förekommer rikligt.  
 
Området ingår i Naturvårdsplanen.  
 
 
Utvecklingspotential:  

• En fortsatt årlig lieslåtter av ängen stärker områdets natur- och kulturvärden. 
• Den biologiska mångfalden skulle ytterligare stärkas om slåtterängen, betesmarken och 

de båda övriga markerna binds samman.  
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20. Grytåsa 

I Grytåsa finns ett brukat odlingslandskap med inslag av ogödslade betesmar-
ker och äldre strukturer. Möllers skog, Grytåsaskogen, har lång historisk konti-
nuitet som utmarksbete, vilket har skapat en unik miljö med stor biologisk 
mångfald. I anslutning till Flinkabäcken finns flera kvarnlämningar.  
 
Bynamnet Grytåsa är första gången omnämnd i skriftliga källor från år 1569 då namnet skrevs 
Grydaass. Byn avmättes redan år 1728 och kartan visar att huvuddelen av åkermarken då låg 
nära gården medan ängsmarken fanns i ett stråk längs Pinnån.  
 
Delar av byns historiska utmark betas än idag. Området kallas Möllers skog efter den sista 
ägaren Albin Möller, som här lät sina nötkreatur gå på extensivt skogsbete. I början av 1700-
talet såg utmarken annorlunda ut och var troligen ganska trädfattig. Idag domineras trädskiktet 
av tall med inslag av björk, ek och en, men ännu finns också några granbestånd kvar, plantera-
de under 1900-talet. Fältskiktet domineras av kruståtel. Arter som kambräken, lopplummer 
och klockpyrola påträffas i närheten av Flinkabäcken i söder.  
I norra delen av byn finns en hävdad, artrik och bitvis stenig betesmark omgiven av diken. Här 
finns arter som bl a granspira, Jungfru Marie nycklar och slåttergubbe, vilka vittnar om att 
marken undgått gödsling. Betesmarken är en rest av de stora ängsmarker som omgav de gans-
ka blygsamma åkrarna långt in på 1800-talet.  
 
I en av byns jordkällare förekommer den relativt ovanliga lysmossan. Den växer invändigt på 
och mellan stenarna, liksom på jordgolvet. Mossan har ett grönaktigt fluorescerande ljus som 
gett upphov till mytbildningar om guldförekomster; när man greppade efter det blänkande 
guldet höll man plötsligt bara sand i handen.  
 
Stora delar av Grytåsa kommer att ingå i ett nytt rekreationsområde kallat Grytåsa strövområ-
de.  
 
Grytåsaområdet ingår i kommunens naturvårdsplan.  
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt aktivt jordbruk i form av bl a bete och slåtter stärker och bevarar byns na-
tur- och kulturvärden. 

• Möllers skog kan knytas samman med Flinkaområdet 
• Delar av den ogödslade betesmarken har förutsättningar att återföras till slåtteräng för 

att utöka den totala arealen i kommunen.  
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21. Västra Flinka 

I Flinka finns ett tydligt samband mellan byns småskaliga kulturmarker och en 
mindre, sänkt sjö med ett rikt och varierat fågelliv.  
 
Byn Västra Flinka ligger i kommunens sydöstra del. År 1584 nämns flincke första gången i 
skrift. Först år 1675 görs uppdelningen i Östra och Västra Flinka.  

I Västra Flinka möts tre vägar i ett vägskäl som stoltserar med en fristående, omfångsrik och 
dominerande ask. En välbyggd jordkällare ligger strax intill. I närheten av detta vägskäl låg vid 
laga skifte 1829 fem tätt liggande gårdar. Någon gård har tillkommit under det senaste århund-
radet, samtidigt som ett par gårdar flyttats från den ursprungliga bytomten i samband med laga 
skifte. Omgivningarna präglas av de öppna, flacka åkrarna där vall odlas till bete eller slåtter. I 
nära anslutning till Flinka sjö finns ett relativt stort inslag av lind och hassel. 
 
År 1922 påbörjade traktens bönder ”Flinkasjöns dikningsföretag”, varvid sjöns vattenyta kom 
att sänkas med mer än halvmetern. Markerna i anslutning till Flinka sjö uppvisar en småskalig-
het med inslag av hasselbuskage och träddungar och gamla träd av bl a lind. Arter som häger, 
sothöna, kricka, årta och grågås har under olika tider förekommit i sjön. Den bruna kärrhöken 
är numera etablerad, liksom vattenrall och enkelbeckasin. Tranan häckar numera regelbundet i 
området.  
 
Området ingår i Naturvårdsplanen och i det kommunala kulturmiljöprogrammet. 
 
 
Utvecklingspotential:  

• Fortsatt hävd i form av bete och slåtter är nödvändigt för att bibehålla och utveckla 
natur- och kulturvärden i byns öppna landskap.  

• Kontakten mellan byns öppna gräsmarker och Flinka sjö kan återupprättas genom bl a 
röjning, gallring och återupptaget bete ner till sjön.  

• Området har goda förutsättningar att knytas samman med Grytåsaområdet.  
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22. Åkarp 

Det öppna, varierade kulturlandskapet med närhet till Pinnån är rikt på äldre 
spår och strukturer. Inslag av ogödslade betesmarker med hävdgynnad flora 
finns på flera platser. Landskapet är visuellt tilltalande. 
 
År 1524 omnämns byn i Krabbes jordebok under namnet Agerop. Något senare stavas namnet 
Aagerup. Byn kom att genomgå laga skifte 1836 och av skifteskartan framgår det att gårdarna 
då låg som ett pärlband, parallellt med den lägre liggande Pinnån. Byns inägor, dess åkrar och 
ängar, utgjorde ett brett bälte längs med ån.  
 
I dagens öppna kulturlandskap finns både brukad åkermark och inslag av relativt opåverkade 
och ogödslade betesmarker. Lövträd är ett framträdande inslag, framförallt ek. I anslutning till 
ett tidigare trädrikare parti finns jungfrulin, ängsvädd, stagg och knägräs, vilka är arter som 
trivs i ogödslade betesmarker. Betesmarken intill grusvägen mot Sjöbygget är visuellt framträ-
dande och innehåller en hävdgynnad flora.  
 
Den låglänta sankmarken utmed Pinnån som efter Koppamöllaåns reglering 1909-10 kom att 
utgöra böndernas viktigaste åkermark, har under det senaste decenniet delvis omformats ge-
nom tillkomsten av E4:ans nya sträckning. Bland annat har omgrävningar av åfåran gjorts. 
Fortfarande brukas dock den gamla dalgången i huvudsak som slåttervall.  
 
En ny golfbana, Woodlands Country Club, har anlagts i ett tidigare brukat kulturlandskap på 
liknande sätt som i grannbyn Rya. Ytterligare expansion kan förväntas i närområdet.  
 
Området ingår i Naturvårdsplanen. 
 
Utvecklingspotential: 

• Ett fortsatt aktivt jordbruk i form av bete, slåtter och åkerbruk är viktigt för att bevara 
och stärka byns natur- och kulturvärden.  

• De ogödslade markerna kan bindas ihop till större stråk för att stärka den biologiska 
mångfalden. 

• Området är lättillgängligt och har goda förutsättningar för utveckling av kompletteran-
de verksamheter till jordbruket. 
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23. Västrarp 
 I Västrarp finns ett välbevarat bycentrum med traditionella gårdsmiljöer i nära 
anslutning till ett mindre vattendrag. Byns förhållandevis vidsträckta öppna 
marker är omgivna av lövskog.  
 
Det första skriftliga belägget för byn härrör från år 1504, då det skrevs Vesterarppe. I Västrarp 
och grannbyarna Rya och Eket finns vidsträckta områden med röjningsrösen som daterats till 
tiden från 200 e. Kr och några århundraden framåt.23 Alldeles intill dagens öppna marker i 
Västrarp syns rester av en tydlig tegindelning i form av långsmala åkrar med spridda odlingsrö-
sen.  
  
Västrarps centrala delar domineras av relativt stora, öppna kulturmarker omgivna av lövskogs-
områden. Längs vattendraget finns lämningar efter flera kvarnar.  
 
I byns äldre bycentrum ligger gårdarna i huvudsak kvar på samma tomter som i början av 
1800-talet, ganska tätt intill den slingrande byvägen. Trä är det byggnadsmaterial som domine-
rar såväl mangårdsbyggnader som ekonomilängor även om ett par längor av murad natursten 
förekommer.  
 
 
 
Utvecklingspotential:  

• Ett fortsatt aktivt jordbruk bibehåller och stärker byns natur- och kulturvärden. 
• Natur- och kulturmiljöerna i Västrarp har förutsättningar att knytas ihop i ett upplevel-

sestråk tillsammans med Rya och Ingeborrarp.  

                                              
23 Lagerås, P. 2007, s 20. 
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24. Rya-Ingeborrarp 
Med närhet till Pinnån finns i Rya och Ingeborrarp ett småskaligt, varierat och 
brukat odlingslandskap med ogödslade och artrika inslag. Gårdarna anknyter 
till en äldre byggnadstradition.  
 
Första skriftliga belägg för byarna härrör från 1500-talet  Rya, som också var sockencentrum, 
skrevs Ryde år 1503 medan Ingeborrarp, Ingebörup, noterades först år 1570. 
 
Gemensamt för Rya och Ingeborrarp är de mosaikartade öppna odlingsmarkerna med små 
åkrar insprängda mellan lövdungarna, rika på äldre spår och växtarter. Byarnas öppna marker 
nyttjas i huvudsak som betesmark. Odlingslandskapet i Ryas norra delar har övergått till ett 
tillrättalagt fritidslandskap i form av golfbana. 
 
I Ingeborrarp finns inslag av ängsmark där slåttergynnade arter som smörboll, ängsruta och 
rödklint förekommer. En fägata leder ut till en betad mindre rest av den forna utmarken, där 
arter som exempelvis jordtistel, slåttergubbe och jungfrulin förekommer. Intill Rya gård, nära 
kyrkoruinen, växer ett livskraftigt bestånd av smörboll. En mindre lokal av backsippa finns 
ännu kvar på ett mindre område som förr var äng.  
 
I byarna finns flera exempel på äldre byggnadstradition. Byggnaderna i Ingeborrarp ingår till 
stora delar i Örkelljunga hembygdsförenings friluftsmuseum. Intill kyrkoruinen i Rya ligger två 
välbevarade gårdar som båda är typiska för 1800-talet. Delar kan dock vara äldre, då det på 
denna plats låg en gård i början av 1700-talet. Ena gården har en gulmålad träfasad med gröna 
och vita snickerier, typisk för det sena 1800-talet. Granngården har en rödfärgad fasad med 
vita snickerier, något som är karakteristiskt för trakten. 
 
Rya och Ingeborrarp ingår i Naturvårdsplanen liksom i det regionala och kommunala kultur-
miljöprogrammet. 
 
Utvecklingspotential: 

• En fortsatt hävd i form av bete och slåtter är nödvändigt för att bevara och stärka by-
arnas natur- och kulturvärden. 

• Natur- och kulturmiljöerna i Rya och Ingeborrarp kan knytas samman i ett stråk till-
sammans med Västrarp. 

• Området är lättillgängligt och här finns goda möjligheter för utveckling av landsbygds-
företagande baserat på rekreation och fritid.  

• Ingeborrarps pedagogiska landskap kan lyftas fram tydligare för besökare.  
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25. Esborrarp-Troedstorp 

I byarna finns vidsträckta öppna marker med inslag av ogödslade betesmarker 
med ursprung som ängsmark. Lövskog ramar in det öppna landskapet där 
stengärden är framträdande.  
 
De båda byarna Esborrarp och Troedstorp ligger intill varandra i den sydöstra delen av kom-
munen. Bynamnen nämns första gången i skriftliga källor kring 1600; Essbiörnnerop år 1584 och 
Throidstrup år 1615. Båda namnen är uppbyggda på liknande sätt med ett mansnamn som för-
led; Esbjörn respektive Troed eller Trued. Ändelserna –rup, -arp och –torp är samtliga varianter 
av ordet ’torp’ med betydelsen ’utflyttargård’. Bynamnen kan således förklaras som Esbjörns 
gård och Troeds gård. Ortnamn som slutar på -torp brukar i de här trakterna dateras till tidig 
medeltid.  
 
Närmast bebyggelsen är odlingslandskapet öppet, till stora delar bestående av åkermark som 
brukas som slåtter- eller betesvall. I Esborrarp är de öppna vyerna särskilt framträdande med 
förhållandevis långa siktlinjer. Lövinslaget närmast de öppna markerna ger en mjuk övergång 
och ett tilltalande landskap. Framträdande stengärdesgårdar finns på flera platser. I byarnas 
utkanter finns spridda, mindre gårdar omgivna av mer eller mindre hävdade odlingsmarker.  
 
Större delen av dagens öppna marker brukades som ängsmark fram till 1800-talets senare del 
då markerna successivt omvandlades till åkermark. Numera betas vissa marker av hästar eller 
köttdjur. Tätt intill vägen i Esborrarp ligger smågårdarna samlade. Tillsammans med vägkors-
ningen skapar de ett småskaligt men tydligt bycentrum med en intim karaktär. 
 
I området finns tidigare slåttermarksområden med variationsrik flora tack vare att de undgått 
gödsling. Liens arbete har ersatts med komulars arbete. I de lite sankare partierna finner man 
granspira, gökblomster, stagg, stenmåra, hirsstarr, kärrviol, ältranunkel och revfibbla. Tidigare 
har smörboll funnits i dessa marker. Flera grova lövträd finns i området. Ruinerna av Troeds-
torps två äldre gårdar kan skönjas liksom resterna av en fägata. Invid ruinerna växer körvel i 
riklig mängd, troligen en rest från en äldre köksträdgård.  
 
Utvecklingspotential: 

• Med utgångspunkt från de växtrika betesmarkerna kan spridningskorridorer skapas för 
att utöka de hävdgynnade markerna.  

• Byarnas relativt vidsträckta marker har goda förutsättningar för rationell betesdrift i 
större fållor.  
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26 . Årröd 

I Årröd finns ett småskaligt, omväxlande landskap med inslag av grova lövträd, 
ogödslade och artrika marker liksom exempel på en traditionell gårdsmiljö.  
 
Bynamnet Årröd omnämns första gången i skrift år 1524 i Krabbes jordebok då det skrevs 
Aarødt. Förleden å syftar troligen på vattendraget som rinner fram i bygränsen. Efterleden –röd 
eller -ryd kommer av ordet röjning och betydelsen blir således ’röjningen vid ån’.  
 
Kring Årröds bycentrum ligger åkrar omväxlande med insprängda lövbestånd, vilket ger ett 
småskaligt och tilltalande landskap. Gårdarna ligger kvar på samma tomter som vid laga skiftet 
i slutet av 1820-talet. Den norra gården har i viss mån bevarat en äldre traditionell karaktär där 
båleväggarna fortfarande kan ses i den södra ekonomilängan. Detaljer i mangårdsbyggnadens 
konstruktion tyder på att den ursprungligen är uppbyggd som ett s k sydgötiskt hus, av vilka få 
finns bevarade. Förändringar har gjorts under årens lopp, men byggnadernas placering, storlek 
och färgsättning anknyter till traditionell bebyggelse i kommunen. Ekonomibyggnaderna till de 
södra gårdarna ligger tätt intill vägen och är typiska representanter för 1900-talet. 
 
Från den norra gården och österut mot den tidigare utmarken, löper en rak fägata uppbyggd 
av parallella stengärden, vars sträckning är densamma som vid laga skifte på 1820-talet. En bit 
ifrån står en grov framträdande, äldre ek med ett omfång på omkring 5,5 meter och trädet hör 
därmed till ett av de grövsta i kommunen. Fler grova ekar och bokar finns i den nära omgiv-
ningen men även på andra ställen i byn.  
 
Vid foten av jätteeken och i kanten av en betad hage växer smörbollar på mark som längre 
tillbaka användes som slåtteräng, men som idag betas av nötkreatur.  
 
 
Utvecklingspotential:  

• Skapa goda förutsättningar för framtida solitära ekjättar. 
• Områdena där smörbollarna växer är lämpliga marker för ett återupptaget lieslåtter. 
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Övergripande landskapsstrategi 
Kulturlandskapet är påverkat av människans brukande under hundratals år. Fortsatt 
hävd och brukande krävs för att kunna bibehålla och utveckla landskapets natur- och 
kulturmiljöer. Lantbrukaren, alltifrån heltidslantbrukaren till månskensbonden, har en 
avgörande roll för att den biologiska mångfalden och kulturvärden i det öppna land-
skapet ska bevaras.  

Miljökvalitetsmålen 

Riksdagen antog år 1999 femton miljökvalitetsmål inom olika områden. Det sextonde 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” tillkom år 2005. Miljökvalitetsmålen ut-
gör riktmärken för Sveriges miljöarbete. De nationella miljökvalitetsmålen har brutits 
ner i regionala mål, anpassade för Skåne. Örkelljunga kommun har tagit fram ett förslag 
till kommunala miljömål, Åtgärdsprogram för miljömål. Där redovisas delmål samt vilka 
åtgärder som ska vidtas för att uppfylla dem. Kommunerna har enligt Riksdagen ett 
särskilt ansvar för lokala anpassningar av de nationella målen 
 
Flera av de sexton miljökvalitetsmålen anknyter till naturvårdsprogrammet. Miljökvali-
tetsmålet Ett rikt odlingslandskap, är det mål som mest berör arbetet med natur- och 
kulturmiljöer i det öppna landskapet. Det övergripande målet är att:24 
 
 
 
 
Framför allt har arealen ängs- och betesmarker minskat mycket kraftigt de senaste 150 
åren, både i Sverige som helhet och i kommunen. Ett av Skånes regionala delmål för 
ängs- och betesmarker lyder:25 
 
 
 
 
 
En samlad bedömning är att målet inte kommer att kunna nås till år 2010.26 Det är i sig 
en stor utmaning att bevara de få marker som finns kvar. Det är också viktigt att visa 
att det finns en stor potential i utvecklingen av dessa marker. Genom att långsiktigt 
säkra hävden på de befintliga ängs- och betesmarkerna och parallellt satsa på restaure-
ring av lämpliga marker, för att skapa spridningskorridorer mellan markerna, uppstår 
synergieffekter som bidrar till ett stärkt natur- och kulturlandskap. Ett landskap som 
brukas aktivt signalerar livskraft och bidrar till en positiv spiral när det gäller utveck-
lingen av landsbygden.  

                                              
24 Miljömålsportalen http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal13.php  
25 http://www.m.lst.se/m/amnen/miljomal/Miljomalen/Ett_rikt_odlingslandskap.htm  
26 Miljötillståndet i Skåne – årsrapport 2008. Skåne i utveckling 2008:4. 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras 
värden. Arealen hävdad hårdvallsäng ska öka med 100 procent till år 2010. Arealen hävdad våt-
slåtteräng ska öka med 25 procent till år 2010. I särskilt värdefulla naturtyper, som sandstäpp, rik-
kärr, kalkfuktängar, havsstrandängar och lövängar, skall hävden säkerställas. 
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De regionala delmålen för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag anger bl a 
att Skånes skyddsvärda natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag 
ska skyddas och restaureras. Med fler åtgärder, i synnerhet rörande skyddet av kultur-
miljöer, bedöms målet vara möjligt att nå.  
 
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ska våtmarkernas ekolo-
giska och vattenhushållande funktion i landskapet bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. Målet anknyter bl a till den stora minskningen av våtmarker i 
odlingslandskapet de senaste 150 åren, vilket har påverkat många växt- och djurarter 
negativt. Ett av Skånes delmål är att anlägga eller återskapa våtmarker på strategiska 
platser i odlingslandskapet. Den nedåtgående trenden med allt färre och mindre våt-
marker har visserligen hejdats, men arbetet med att restaurera och anlägga våtmarker 
går långsamt och målet kommer sannolikt inte att nås till år 2010.  
 
Miljökvalitetsmålet Levande skogar omfattar även miljöer utanför skogsmarken. För 
Skånes del är ett av delmålen att öka antalet gamla och grova träd både i skogsmiljöer 
och i parkmiljöer och jordbrukslandskapet. Med ökade informationsinsatser till mark-
ägare och entreprenörer anses målet vara möjligt att nå.  
 
Att ta tillvara och utveckla natur- och kulturvärden i den bebyggda miljön lyfts särskilt 
fram i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett av de regionala delmålen är att bul-
lerfria områden i det skånska landskapet ska bevaras. I planeringen ska ytterligare 
fragmentering av landskapet förhindras och existerande korridorer utnyttjas. Eftersom 
transporter, arbetspendling och andra resor ökar kommer delmålet knappast att nås.  
 
Enligt miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv ska den biologiska mångfalden be-
varas och nyttjas på ett hållbart sätt. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
Enligt de regionala delmålen för Skåne ska förlusten av biologisk mångfald vara hejdad 
senast år 2010.27 Målet kommer sannolikt inte att nås, utan det krävs ytterligare insatser 
för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald bl a genom spridningskorri-
dorer i landskapet.  

                                              
27 http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/miljomal/Miljomalen/  

Lärkesholmssjön 
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Översiktsplan - ÖP07 

Kommunens långsiktiga planering sammanfattas i översiktsplanen, ÖP07, som antogs 
av Kommunfullmäktige i december 2008. Kommunens struktur beskrivs med begrep-
pen ryggrad, d v s tätorterna längs det huvudsakliga kommunikationsstråket längs E4:an, 
och upplevelsestråk som innefattar miljöer på den omgivande landsbygden. Tätort och 
landsbygd är beroende av och stärker varandra.  
 
Enligt översiktsplanen ska kommunen verka för att de attraktiva öppna landskapen i 
skogsbygden inte försvinner med avseende på attraktionskraft, landskapsbild, besöks- 
och rekreationsnäringar och upplevelsestråkens framtida utveckling. Kommunen ska 
även verka för att driften i skogs- och jordbruket säkras och utformas med hänsyn till 
friluftslivets, naturmiljöns och kulturmiljöns intressen. Kommunen ska också arbeta för 
att natur- och kulturmiljöns och friluftslivets intressen enligt kommunens naturvårds-
plan och naturvårdsprogram samt lokala miljökvalitetsmål tillgodoses och görs mer 
kända.  
 
Kommunen ser positivt på att hästgårdar eller övriga brukare av marken etableras på 
landsbygden.I ÖP07 betonas betydelsen av aktiva jordbruk med djurhållning som en 
förutsättning för en levande landsbygd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hästar i Persköp 

En levande, attraktiv landsbygd kräver livskraftiga verksamheter som innebär att marken brukas 
men inte förbrukas… Ett levande jord- och skogsbruk är av stor betydelse för att bevara och förstär-
ka natur- och kulturvärdena i kommunen. 
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Enligt ÖP07 bör ny bebyggelse på landsbygden anpassas till den specifika platsens för-
utsättningar, vilket innebär att hänsyn bör tas till bl a landskapsbild, topografi och kul-
turmiljövärden. Syftet är att stärka och säkerställa landsbygdens attraktionskraft.  
 
En stor del av de utvalda landskapsområdena i detta naturvårdsprogram, tillsammans 
med det omgivande landskapet, har stor potential att vidareutvecklas som upplevel-
sestråk. Detta är naturligtvis beroende av markägarnas initiativ och önskemål, men 
också avhängigt kommunens engagemang och stöttning. Upplevelsestråken ses som en 
potential för turist- och besöksnäringen och en tillgång för skolverksamheten.  
 
Man bör sträva efter att genomföra åtgärder som kan knyta samman intressanta och 
värdefulla landskapsområden med varandra för att gynna spridningseffekter för växt- 
och djurarter. I det framtida arbetet med upplevelsestråken och de utvalda områdena i 
naturvårdsprogrammet finns goda förutsättningar att binda ihop dessa i ett samman-
hängande nätverk.  

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 

Det nuvarande landsbygdsprogrammet inleddes år 2007 och sträcker sig till år 2013. 
Programmet syftar till att landsbygden ska utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt, vilket innebär en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning 
på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets 
natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan ska minskas. Pro-
grammet finansieras ungefär till hälften av EU och resten utgör nationell medfinansie-
ring. Merparten av programmets budget, ungefär 75 %, satsas på miljöersättningar och 
den resterande delen ska användas för att gynna företagande, konkurrenskraft, diversi-
fiering och livskvalitet på landsbygden. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med SLU i Alnarp, LRF, Kommunförbundet, 
Region Skåne och Skogsstyrelsen utarbetat ett regionalt program som specifikt tar hän-
syn till de skånska förutsättningarna; Det skånska landsbygdsprogrammet. Ett utvecklingspro-
gram med landskapsperspektiv. Detta program ligger till grund för det fortsatta arbetet 
med den skånska landsbygden. För Örkelljunga kommuns del lyfts särskilt det småska-
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liga odlingslandskapet fram som en resurs. Bland jord- och skogsbruksföretagen finns 
potential för alternativa sysselsättningar och kombinationsföretag med koppling till 
rekreation, turism och friluftsliv.  
 
Miljöersättningar är fleråriga skötselavtal där lantbrukaren åtar sig att sköta markerna 
på ett särskilt sätt. Ersättningen är samhällets betalning för den tjänst lantbrukaren 
genomför genom att vårda och utveckla odlingslandskapet och genom att använda mil-
jövänliga metoder. Syftet med ersättningen är att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmå-
let ”Ett rikt odlingslandskap”. Exempel på miljöersättningar är Skötsel av betesmarker 
och slåtterängar, Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och Ekologiska stöd-
former.  
 
För personer som har goda idéer som kan bidra till en ökad livskvalitet, starkare eko-
nomi och en stärkt konkurrenskraft av landsbygdens näringsliv finns företags- och pro-
jektstöd. Företagsstöd kan sökas av företagare som vill starta eller utveckla sitt egna 
företag. Projektstöd kan sökas av enskilda personer, grupper, föreningar eller organisa-
tioner som vill genomföra projekt som utvecklar landsbygden och de gröna näringarna. 
 

Leader Skåne Nordväst Norra 

Örkelljunga kommun ingår tillsammans med Bjuv, Båstad, Klippan, Åstorp och Ängel-
holm samt norra delen av Svalövs kommun i leaderområdet Skåne Nordväst Norra. 
Under perioden 2009-2013 kommer leaderområdet att investera drygt nio miljoner 
kronor årligen i landsbygdsutveckling. Arbetet bygger på ett partnerskap mellan ideell, 
offentlig och privat sektor. I leaderområdets utvecklingsstrategi redovisas fem målsätt-
ningar som visar inriktningen för det konkreta arbetet fram till 2013. Dessa är:  
 

• Natur- och kulturturism som tillväxtmotor 
• Sveriges mest självförsörjande matregion 
• Renässans för byn som boendemiljö 
• Skogsförädling och naturvård i lönsam kombination 
• Stolthet över den egna bygden 

 
Gemensamt för samtliga mål är nyttjandet av kulturlandskapets skiftande resurser i 
form av t ex natur- och kulturmiljöer, upplevelser, rekreation, mat och livsmedel. 
 
Arbetet med leader är nytt för Skånes del, men har sedan år 2000 drivits med stor 
framgång på flera ställen i Sverige med en stor mångfald och bredd bland beviljade och 
genomförda projekt. I bl a Blekinge har man arbetat med projekt rörande t ex regional 
matkultur, byutveckling, cykelleder, besöksnäring, bredband och fiske.28 Möjligheterna 
är goda för att leader kommer att gynna tillväxt och utveckling av landsbygden inom 
Leader Skåne Nordväst Norra.  
                                              
28 Leader Blekinge, http://www.leaderblekinge.se 
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Kulturlandskapet - en resurs för framtiden 

Boende, rekreation och turism 

Kulturlandskapet är en ekonomisk resurs på flera sätt. Kulturlandskapet inverkar posi-
tivt på inflyttning – ett attraktivt, brukat landskap lockar folk att bosätta sig där. I fram-
tiden antas allt fler människor att söka sig till naturen för boende och rekreation.29 
 
Antalet hästgårdar och därmed antalet hästar och ryttare, har ökat kraftigt under det 
senaste decenniet. Störst har ökningen varit närmast de större städerna, men en ökning 
är tydlig även i trakterna kring Örkelljunga. Hästhållningens positiva effekter på såväl 
landskap som landsbygd lyfts allt oftare fram. Mindre gårdar bebos och brukas och 
små markområden kan hållas öppna genom hästbete. Företagande med koppling till 
hästnäringen gynnas och arbetstillfällen kan skapas. 
 
I takt med förändringarna inom jordbruket finns på många gårdar ekonomibyggnader 
av olika slag som mist sin ursprungliga funktion. Denna typ av byggnader brukar kallas 
överloppsbyggnader. En byggnad som inte längre rymmer någon verksamhet utan bara 
innebär kostnader för underhåll riskerar att förfalla för att till slut rivas. Tack vare att 
ekonomibyggnaderna ofta är av god teknisk kvalitet, stabilt byggda av sten, tegel och 
trä med tak av plåt eller eternit har många klarat av att stå tomma utan användning. 
Kanske det inte finns någon ny verksamhet just nu, men tiderna förändras och bygg-
naderna kan komma till användning i framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att eko-
nomibyggnaderna utgör en mycket viktig del av gårdens karaktär och historia.  

                                              
29 http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Valkommen-ut-i-naturen/du-mar-bra-av-naturen/  
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Ny verksamhet kan väcka liv i en byggnad. Ibland finns en tydlig koppling till gårdens 
egen produktion där byggnaden får en ny funktion som förädlings- eller försäljningslo-
kal. Ibland är verksamheten en helt annan såsom t ex kurs- och konferensverksamhet, 
boende, utställningar eller lagring. Byggnaden i sig kan även vara intressant att visa upp 
för besökare.  
 
Genom rekreation och friluftsliv gynnas folkhälsan i positiv riktning, både den fysiska 
och psykiska hälsan stärks. Att ha nära tillgång till naturområden runt knuten är mycket 
värdefullt. Öppna landskap med glesa träddungar eller glesa skogar med utsikt över 
vatten är de naturtyper som enligt forskning anses mest avstressande.  
 
Kulturlandskapet lockar hit turister, som köper tjänster och produkter av företagen i 
kommunen. Närheten till Danmark och goda kommunikationer tillsammans med Ör-
kelljungas rika tillgång på allemansrättslig mark lockar ett stort antal danska och tyska 
turister. En del stannar någon eller några veckor, andra köper ett fritidshus och vistas 
längre perioder och vissa kanske t o m flyttar hit permanent. Besökstrycket förväntas 
öka i framtiden, inte minst om en permanent förbindelse byggs mellan Helsingör och 
Helsingborg. Den föreslagna Europabanan mellan Stockholm och Hamburg kan också 
innebära att Öresundsregionen knyts närmare.  
 
De historiska vägsträckorna kan förslagsvis utgöra grunden i ett nät av bl a cykelvägar, 
vandringsleder och turistleder. Stråken kan tematiseras eller paketeras för att tilltala oli-
ka grupper av människor. Genom att arbeta med stråk har man i viss mån möjlighet att 
styra besökarna. 
 
Med koppling till de s k upplevelsestråken bör informationsinsatser göras. Det kan 
handla om traditionell skyltning längs en slinga, men kan också innebära att ny teknik 
eller lösningar används såsom t ex geocaching för att locka en bredare publik, inte 
minst ungdomar.  
 
I Grytåsa har en utmarksskog, ett sentida skogsbete räddats för framtiden. Utglesning-
ar av den allt mer igenväxande skogen har gjorts och ett aktivt bete i det talldominerade 
området har åter kommit till stånd i den del som kallas Möllers skog. I anslutning till 
denna skapar Region Skåne i samarbete med Örkelljunga kommun ett nytt rekreations-
område med benämningen Grytåsa strövområde. För att dels knyta samman detta om-
råde med Lärkesholmsområdet via Pinnåreservatet och dels skapa möjlighet att komma 
runt, pågår ett arbete med att skapa en ny alternativ sträckning av Skåneleden. Detta 
ger ökade möjligheter att komma ut i naturen såväl för Örkelljungas egen befolkning 
som för gästande turister. De senare får dessutom större valmöjligheter när det gäller 
övernattningsmöjligheter.  
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Mörker, tystnad och opåverkade områden 

Samtidigt som E4 är en viktig kommunikationsled, längs med vilken samhällena ligger 
som ett pärlband, påverkas närmiljön i hög utsträckning. Större vägar utgör en fysisk 
barriär för både människor och djur men inverkar även negativt genom buller och ljus. 
Ljud, ljus och lukt kan beroende på innehåll, påverka upplevelsen av landskapet såväl i 
positiv som i negativ riktning. Är det bilar eller fågelsång som hörs? Upplevelsen är i 
högsta grad individuell, men oftast innebär avsaknaden av buller en positiv aspekt. Det 
är därför angeläget att långsiktigt slå vakt om de områden där de lite mer diffusa värde-
na tystnad och mörker ännu råder.  
 
Med större vindkraftverk kan en framtida utbyggnad av vindkraft förväntas även i 
skogsbygden. Kommunens intention är att utbyggnad bör ske utanför stora opåverkade 
områden liksom värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden.30 Vindkraftverk 
påverkar i första hand genom buller, men även genom skuggeffekter. Beroende på to-
pografi och siktlinjer påverkas inte bara närmiljön intill vindkraftverket, utan också 
landskapsbilden på långt avstånd. Själva processen vid uppförandet av vindkraftverken 
kan dessutom förändra den fysiska miljön i hög grad. Nya vägdragningar kan t ex krä-
vas eller rätning och utjämning av befintligt vägnät för att kunna frakta vindkraftverken 
till platsen där det uppförs. Vindkraftetablering är en komplex fråga där många intres-
sen måste vägas in. För en långsiktigt optimal placering i landskapet bör därför en 
vindkraftplan upprättas över kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
30 ÖP07, s 36. 

I större, opåverkade områden kan t ex vindkraftetableringar riskera att komma i konflikt med starka rekreationsvärden.  



 

120 

Hävd och bruk 

Allt oftare poängteras åkermarkens betydelse som framtida resurs i form av producent 
av livsmedel och energi för en ökande världsbefolkning. Detta gäller inte bara den allra 
högst klassade åkermarken, klass 8-10 i Skånes slättbygder, utan även skogsbygdens 
åkermark inom klasserna 1-5.  
 
I Jordbruksverkets framtidsscenario i rapporten ”Jordbruket om tio år. Hur påverkar om-
världen?” (2008) påpekar man att stora arealer jordbruksmark idag nyttjas mycket exten-
sivt eller inte alls. Frågeställningen är hur dessa marker kan utnyttjas ekonomiskt på ett 
bättre sätt. Risken är att dessa marker planteras med energiskog, granskog eller annan 
snabbväxande gröda. Att plantera igen en åker med gran kan vara lönsamt för den en-
skilde brukaren, men ur samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara mer tveksamt. 
Det innebär stora förändringar i landskapet med minskad rekreationsupplevelse som 
följd vilket kan påverka kommunens attraktionskraft i negativ riktning.  
 
Totalt sett räcker inte antalet betesdjur till för att sköta betesmarkerna i kommunen på 
ett tillfredställande sätt. Djurhållningen har på många håll begränsats till en minsta möj-
liga nivå för att hålla markerna någorlunda öppna. Långsiktigt kommer stora arealer 
sakta men säkert att växa igen. Fler satsningar som gynnar en mer rationell och lönsam 
djurhållning är därför önskvärd. Det kan t ex vara att stimulera samarbeten mellan fas-
tighetsägare och djurhållare, att koordinera betesdrift till betesmarker i större skiften 
eller att gynna bisysslor till det traditionella jordbruket för att bredda den ekonomiska 
basen.  
 
Studier har visat att den historiska hävden inte var statisk, utan att betestrycket variera-
de under olika perioder. Ett varierat nyttjande av betesmarker har visat sig gynna den 
biologiska mångfalden samtidigt som det kan vara ett sätt att hävda större arealer be-
tesmark.31 Genom betesuppehåll under enstaka år finns möjlighet att kunna bibehålla 
eller kanske t o m öka den totala betesarealen med samma antal djur. Ett sent betes-
påsläpp under betessäsongen gynnar både växtarter och insekter med anknytning till 
äldre slåttermarker. Med ett varierat nyttjande av betesmarker är det dock viktigt att 
vara särskilt uppmärksam på att den sammanlagda hävden över flera betessäsonger blir 
tillräcklig. Det finns annars en risk att en smygande och successiv igenväxning sker, 
som kan leda till att upplevelsevärdena kopplade till det öppna landskapet till slut för-
svinner.  
 
För att kunna beta ett större område som är indelat i små mosaikartade marker kan 
man försöka sammanföra dessa i större betesfållor. I en sådan kan både ogödslade 
marker, skogsområden och vallar ingå. Fördelen är att hävden blir mer rationell och 
kan inverka positivt på marker som inte betats på länge, exempelvis f  d skogsbeten 

                                              
31 Lindborg, R. 2006 
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som återupptas. Nackdelen är att näring förflyttas från näringsrika till magra marker, 
d v s en indirekt gödselpåverkan, vilket riskerar att påverka den hävdgynnade floran  
negativt. Markerna tenderar att bli mer likartade, variationen minskar och de specifika 
värdena kan på sikt försvinna. I ett småskaligt landskap kan det vara svårt att skapa 
tillräckligt stora fållor på grund av vägar och bebyggelse.  
 
Genom restaurering kan värden återskapas, såväl biologiska som kulturhistoriska, som 
tidigare funnits på platsen eller i området. I odlingslandskapet handlar begreppet ofta 
om att röja träd och buskar samt ett återupptaget bete i en betesmark eller ett återupp-
taget lieslåtter i en äng. Detta innebär en positiv effekt på hävdgynnade arter och land-
skapsbild. En satsning på restaurering signalerar även livskraft och framtidstro i byg-
den. I Ramnekärr har markägaren till en av gårdarna engagerat sig för att bevara och 
restaurera sin omväxlande och innehållsrika betesmark. Den tidigare alltför slutna be-
tesmarken gallrades och röjdes. Den aktuella betesmarken ligger i anslutning till en art-
rik mindre slåtteräng som under flera år slagits med lie. Här finns således goda förut-
sättningar att sprida den hävdgynnade floran och faunan till ett större område.  
 
För att utöka arealen slåtteräng vore det önskvärt att restaurera lämpliga områden där 
det ännu finns kvar arter med anknytning till detta markslag. Inom de utvalda område-
na i naturvårdsprogrammet finns flera lämpliga mindre områden för en återupptagen 
slåtter.  
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Samverkan och utveckling 

Det småskaliga, varierade landskap som vi ser i Örkelljunga kommun är, som tidigare 
nämnts, ett landskap som är positivt för landskapets upplevelsevärden, ofta uppskattat 
av friluftslivet. Ett småskaligt landskap innebär samtidigt en småskalig fastighetsstruk-
tur med många naturliga begränsningar där det är svårt att genomföra rationaliseringar. 
Åkrar och betesmarker ligger utspridda och kräver mer arbete i form av t ex körning, 
stängsling och djurtillsyn, d v s en högre arbetskostnad. Det största hotet mot kultur-
landskapet är en avveckling av jordbruksdriften. Med allt färre jordbrukare blir de 
kvarvarande allt sårbarare eftersom möjligheterna till samverkan kring maskiner etc 
successivt försvinner. En ensam lantbrukare gör inte en levande landsbygd. 
 
Ett lokalt, tydligt ansvar med ett aktivt engagemang är en förutsättning för att skapa 
långsiktiga lösningar. Det krävs t ex ett nätverk av och samverkan mellan aktiva lant-
brukare och lantbruksföretag av olika slag och storlek. Samverkan kan även bidra till en 
positiv utveckling av besöksnäring, turism och gårdsbutiker. Att skapa ett konstruktivt 
forum med bred förankring där kommunen tillsammans med markägare, arrendatorer, 
LRF och andra intressenter, kontinuerligt arbetar med landskapsfrågor för att skapa 
långsiktiga, konkreta lösningar t ex gällande betesdrift är nödvändigt. Aktiva lantbruka-
re och betesdjur är avgörande för att bibehålla och utveckla kommunens attraktiva 
landskap.  
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Ordlista 
Agrar  Verksamhet med koppling till jordbruk 
 
Bandparcell Oftast långsträckta parallellt liggande åkrar avgränsade av 

odlingssten. 
 
Bytomt  Den äldsta kända utbredningen av byns gårdstomter. 
 
Egnahemsjordbruk Mindre jordbruk som under 1900-talets första hälft byggdes 

upp med statligt stöd i form av fördelaktigt lån. 
 
Enskifte Den mest radikala skiftesreformen från år 1803. Syftet var att 

varje gård skulle ha sina ägor samlade i ett skifte.  
 
Fossil åker En sedan lång tid övergiven åkermark som inte längre bru-

kas. Består ofta av röjningsrösen, terrasseringar och tydliga 
röjda åkerytor.  

 
Fägata Passage mellan gård/by och betesmark, byggd av parallella 

gärdesgårdar med syfte att hindra kreaturen att ta sig in på 
inägorna.  

 
Hårdvall  Förhållandevis torr eller frisk slåtteräng 
 
Hägnad Gärdesgård, stängel. Kan vara av sten eller trä, eller ett s k 

vallagärde.  
 
Hävd Bruk eller nyttjande av mark, t ex genom odling, slåtter eller 

bete. 
 
Inägor Åker och äng som ligger samlade kring gården/byn, omgär-

dade av en gärdesgård. 
 
Laga skifte Den skiftesreform som fick störst genomslag i landet. Inför-

des år 1827. Varje brukare fick sina ägor samlade i en till tre 
skiften.  

 
Linbasta Byggnad där linet torkades efter att ha rötats i vatten. Linbas-

tan har ofta en liknande valvkonstruktion som jordkällaren.  
 
Markslag Typ av mark, t ex åker, äng, betesmark, utifrån hur marken 

nyttjas. 
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Odlingsröse Uppkastad odlingssten i ett röse. Stenarna är inte större än 

man orkar lyfta den.  
 
Sidvall  Fuktig, blöt ängsmark 
 
Skvaltkvarn Mindre kvarn med liggande kvarnhjul som även kunde drivas 

i små vattendrag, inte sällan endast under vår- och höstflod. 
 
Slagg  Restprodukt från äldre tiders järnframställning 
 
Stensträng Rest av en äldre hägnad av sten, oftast belägen utanför da-

gens odlingsmarker 
 
Storskifte Den första större jordreformen i Sverige. Förordningen om 

storskifte kom år 1757. Syftet var att varje brukare skulle få 
färre och större tegar. 

 
Tegindelning Äldre tiders indelning av åkermark mellan olika brukare eller 

ägare. 
 
Tjärdal  Plats för bränning av tjära, ofta belägen i en sluttning.  
 
Utmark Betesmark, skog och myrar som före skiftesreformerna var 

gemensamt ägd. 
 
Vall Insådd gröda t ex timotej, klöver, rajgräs som betas eller slås 

av. Ensileras ofta.  
 
Vallagärde Äldre typ av gärdesgård uppbyggd av en jord- eller stenvall 

med ett parallellt grävt dike på ”utsidan”.  
 
Årder Plöjningsredskap utan vändskiva, föregångare till plogen, 

utgjordes av en krok av trä eller järn  
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Örkelljunga hembygds- 
förening:   www.orkelljungahembygdsforening.se  
Örkelljunga kommun:  www.orkelljunga.se 
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