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Inledning

Planändringens syfte
De regionala strategiområden som redovisas i Strategier för ett 

fl erkärnigt Skåne, och de analyser som gjorts inför etableringen 

av ESS/MAX IV genom TITA-projektet, visar bl.a. på vikten av 

att planera för attraktiva orter och miljöer med hög livskvalitet 

utifrån en hållbar markanvändning. Detta är frågor som tas upp 

i Sjöbo kommuns översiktsplan från 2009 (ÖP2009), men inte i 

den omfattning som krävs för att svara upp till de förväntningar 

som fi nns i dag.

Det fi nns därför ett behov av att utveckla Sjöbo kommuns 

översiktsplan med inriktning på dessa frågor. Syftet med denna 

ändring av översiktsplanen är att visa vilka olika förutsättningar 

som fi nns att utveckla kommunens landsbygdsområden fram 

till 2035. 

Planförslaget ersätter kapitel ”10. Förändrad användning 

av mark och vatten” och ”11. Områdesvisa beskrivningar 

med rekommendationer för bebyggelseutvecklingen” samt 

kartbilagorna ”Markanvändningskarta” och ”Områdesvisa 

rekommendationer” i ÖP2009. Övriga kapitel i ÖP2009 liksom 

tidigare antagna fördjupningar av översiktsplanen (Grimstofta 

söder, Blentarp och Sjöbo tätort) fortsätter att gälla.

Planeringsprocessen
Fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort arbetas 

fram under fyra skeden; programskedet, samrådsskedet, 

utställningsskedet och antagandeskedet.

Under programskedet redovisas främst idéutvecklingsprocessen, 

utvecklingsscenarierna och stommen till utbyggnadsförslag 

kommunens olika delar. Synpunkterna som lämnas under 

programskedet sammanställs i en programsamrådsredogörelse. 

Till samrådsskedet utvecklas kart-, bild- och textmaterialet i 

enlighet med inkomna synpunkter. Syftet med samrådet är 

att bredda beslutsunderlaget samt ge allmänheten, berörda 

myndigheter och andra intressenter möjlighet till insyn och 

påverkan. 

Planförslaget bearbetas ytterligare enligt de synpunkter 

som lämnats under samrådet, och som sammanställts i en 

samrådsredogörelse. Kommunen ställer sedan ut planförslaget 

under minst två månader, och under utställningsperioden 

ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Synpunkterna som lämnas under utställningen sammanställs 

i ett utlåtande där eventuella justeringar av planförslaget 

redovisas. Om justeringarna är omfattande ska planförslaget 

ställas ut på nytt. Förslaget till fördjupning av översiktsplanen 

bearbetas en sista gång inför antagande av kommunfullmäktige. 

Ändringen av översiktsplanen avses behandlas i programsamråd 

under hösten 2014, i samråd under sommaren 2015 samt ställas 

ut under vintern 2015/2016. Planförslaget beräknas klart för 

antagande av kommunfullmäktige under 2016.

Kapitel 10: Förändrad användning av mark och 
vatten

Omvärldens påverkan på kommunens utveckling diskuteras 

i ÖP 2009 i kapitel 3 tillsammans med en vision för Sjöbo 

kommun fram till 2020 som bl.a. anger inriktningen för det 

fysiska planeringsarbetet utifrån sju delmål. Varje mål redovisas 

tillsammans med ett antal genomförandestrategier. I detta förslag 

till ändring av översiktsplanen har genomförandestrategierna 

setts över och kompletterats.

Historisk bakgrund till landsbygdens utveckling
Kulturlandskapet i Sjöbo kommun har påverkats av framför allt 

två händelser. Dels av skiftesreformerna under slutet av 1700- 

och början av 1800-talen, och dels av utbyggnaden utav den 

svenska järnvägen. Spåren av dessa händelser kan vi se tydligt i 

fl era delar av Sjöbo kommun än idag. 

Skiften
Strukturen med mindre byar med gatubebyggelse, aff ärer 

och gårdar utspridda i landskapet härstammar från 1700- och 

1800-talen. Före skiftena låg gårdarna samlade nära varandra, 

och djur och mark brukades i stor utsträckning gemensamt. Vid 

1800-talets början fanns ca 50 byar i området som omfattas av 

Sjöbo kommun. Under 1860-talet hade antalet minskat till 19 

byar. 

Tre skiften har ägt rum i Sverige - storskifte, enskifte och laga 

skifte. För Skånes del är det framför allt storskifte och laga skifte 

som kommit att påverka landskapet. Storskiftet ägde rum från 

1750-talet fram till 1820-talet, och hade till syfte att åker- och 

ängsmark skulle sammanföras till större enheter samt att den 

tidigare gemensamt ägda marken, den s.k. allmäningen, skulle 

delas upp mellan bönderna för att skapa bättre förutsättningar 

för att öka jordbrukens lönsamhet. 

Under början av 1800-talet infördes under ledning av Rutger 

Macklean på Svanehoms slott den andra stora skiftesreformen 

i Sverige - enskifte. Enskifte innebar att brukningsenheternas 

marker skulle sammanföras i ett skifte, och att gårdarna skulle 

ligga mitt ute i respektive skifte för att minimera avstånden 

mellan gårdarna och den brukade marken. Fram till dess låg 

gårdarna inne i byarna, och bönderna var ofta tvungna att färdas 

relativt långt för att nå sina åkrar och betesmarker. För att göra 

fördelningen så rättvis som möjligt, kompenserades de gårdar 

som skiftades längst bort från den ursprungliga byn, samt de 

gårdar som blev tilldelade sämst marker, att kompenseras med 

större markinnehav. 

Till följd av skiftesreformerna ökade de odlade arealerna och 

dikning och dränering av åkermark blev allt mer utbredd. Under 

denna period kom även en stor mängd åar och vattendrag att 

rättas upp, sjöar att torrläggas och skog att röjas för att underlätta 

för och expandera odlingen. Skiftesreformerna är en viktig del 

av den agrara revolutionen och industrialiseringen av Sverige. 

Samtidigt innebar skiftesreformerna att stora naturvärden gick 

förlorade och att den biologiska mångfalden påverkades. 

Sammantaget har skiftesreformerna fått olika stora eff ekter 

i Sjöbo kommun till följd av olika mark- och ägoförhållanden. 

I de områden där godsen dominerar fi ck skiftesreformerna 

mindre påverkan, men även i de mer höglänta områdena. En 

del byar skiftades av olika anledningar inte ut, som exempelvis 

Östra Kärrstorp och Brandstad. I de byar som skiftades ut 

kom hantverkare, aff ärer, skolor och bostäder att etableras på 

platser där gårdarna tidigare låg. Speciellt i den östra delen 

av kommunen fi ck reformerna en stor spridning och skapade 

grunden för den landsbygdskaraktär som fi nns där i dag.

Järnvägar 
Den andra stora händelsen som kom att påverka ortsstrukturen 

i stora delar av den nuvarande kommunytan var utbygganden 

av järnvägen som skedde från 1800-talets mitt fram till 

början av 1900-talet. Inte enbart Sjöbo kommun påverkades 

av järnvägens utbyggnad, utan hela Skåne. Det skånska 

järnvägsnätet byggdes ut samtidigt under denna period. Nätet 

var det tätaste i Sverige, och dessutom ett av de tätaste i hela 

Europa.

Under 1860-talet anlades en privatägd järnväg mellan Ystad och 

Eslöv. År 1865 var första sträckan mellan Ystad och Bjärsjölagård 

klar, och året därpå var hela järnvägssträckan klar. Genom 

järnvägens inträde i landskapet bildades nya samhällen och 

fi ck befi ntliga orter att blomstra. Under järnvägens storhetstid 

stannade tåget i Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad och 

Äsperöd. Lövestad stationssamhälle och Äsperöd uppstod i 

stort sett i samband med att järnvägen byggdes. Lövestad 

stationssamhälle utvecklades från en liten kyrkby till ett 

stationssamhälle med fl era hotell och aff ärer, och befolkningen 

mångdubblades. 

En järnväg anlades mellan Bjärsjölagård och Dalby år 1910. 

Bjärsjölagård var tänkt att bli en stor knutpunkt längs den 

planerade järnvägen från Ystad till norra Skåne. Därför revs 

stationshuset från 1860-talet och ersattes med en ny, stor och 

pampig stationsbyggnad under 1910-talet. Men planerna på 

utbyggnad av järnvägen förverkligades aldrig, och kvar fi nns 

ett stort stationshus som aldrig kom att utnyttjas fullt ut. Under 

1940-talet förstatligades fl era av järnvägarna i Sverige, bl.a. 

Ystad-Eslövs Järnväg, till följd av dålig lönsamhet. År 1975 lades 

godstrafi ken ner och under 1980-talet upphörde persontrafi ken 

längs järnvägen mellan Ystad och Eslöv. En stor del av järnvägen 

revs upp, men banan och banvall är fortfarande är synlig i fl era 

delar av landskapet.

Järnvägen mellan Malmö och Simrishamn byggdes under 1880- 
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och 1890-talen. I Sjöbo anlades en station som kom att bli viktig 

för ortens vidareutveckling. Industrier och fabriker byggdes 

och järnvägshotell öppnades. Järnvägen mellan Malmö och 

Simrishamn var en förutsättning för att Sjöbo skulle kunna 

växa och expandera. Även vid Sövdeborg och Eriksdal anlades 

stationer. I likhet med Ystad-Eslövs Järnväg förstatligades 

järnvägen under 1940-talet på grund av bristande lönsamhet. 

Under 1970-talet lades både gods- och persontrafi ken ner. 

Järnvägen fanns kvar som beredskapsbana fram till 1990, då 

Sjöbo kommun fi ck tillstånd att riva upp sin del av järnvägsrälsen.

År 1906 öppnades en järnväg mellan Kävlinge och Sjöbo. Vid 

Övedskloster fanns Klostersågens station som i huvudsak 

användes för godstransporter, och därför utvecklades inte den 

närliggande bebyggelsen i någon större omfattning.

Järnvägen i kommunen har haft en stor, historisk betydelse 

för utvecklingen av ortstrukturer och bebyggelsens placering 

och utformning. Vid järnvägstationerna växte samhällen upp 

i enlighet med A.W. Edelsvärds planer för idealjärnvägsorten. 

Ofta uppfördes stationsbyggnaderna i tegel. En del av de gamla 

järnvägsstationerna är rivna, b.la. de i Sjöbo tätort och i Vollsjö. 

Järnvägen innebar ett uppsving för både jordbruksproduktion, 

hantverk och industrier. I takt med att bilismen bredde ut sig 

och vägtransporterna ökade, minskade järnvägens betydelse 

och orterna omvandlades efterhand från järnvägs- till 

pendlarsamhällen.

Befolkningsutveckling
Region Skåne har gjort en prognos för befolkningens utveckling 

i Öresundsregionen som sträcker sig fram till 2030. För hela 

regionen redovisas en genomsnittlig befolkningsökning 

med 0,7 % per år. Om prognosens befolkningsutveckling 

extrapoleras till 2035 för Sjöbo kommun så innebär det att 

kommunens befolkning kommer att öka från dagens ca 18400 

personer till ca 21450 personer, dvs med drygt 3000 invånare. 

Kommunens invånarantal har ökat med i genomsnitt 135 

personer per år mellan 2001 och 2013, dvs med 0,8% per år. 

Om den genomsnittliga befolkningsutvecklingen i kommunen 

extrapoleras till 2035 utifrån den takten så innebär det att 

kommunens befolkning kommer att öka till drygt 21900 

personer.

 

Det verkar rimligt att anta att Sjöbo kommuns befolkning 

kan öka med drygt 3000 personer under den kommande 

20-årsperioden, men det är svårt att förutse var någonstans 

ökningen kommer att ske eftersom befolkningen ökat 

procentuellt olika mycket från år till år i Sjöbo tätort jämfört 

kommunens övriga delar. En uppskattning är att befolkningen 

kommer att öka ungefär lika mycket på landsbygden som i 

Sjöbo tätort under planförslagets genomförandetid.

Den största ökningen utanför Sjöbo tätort har skett i kommunens 

västra delar i de områden med god kollektivtrafi kförsörjning 

till arbetsmarknaderna/utbildningsorterna Malmö och Lund. 

Under de fl esta åren sedan 2000 har den utvecklingen synts 

främst i och kring Hemmestorp, Blentarp och Sövde, men det 

går numera att se en tendens till liknande utveckling i Öved, 

Björka och Bjärsjölagård. 

Bostadsbyggande
Större delen av infl yttningen till kommunen sker huvudsakligen 

till befi ntliga bostäder. Nyproduktionen av bostäder utanför 

Sjöbo tätort är begränsad till några få enfamiljshus per år, men 

tillgången på befi ntliga byggrätter är god både i de delarna där 

det fi nns större och mindre efterfrågan. I Hemmestorp, Blentarp 

och Sövde fi nns i dagsläget (maj 2014) 65 st lediga byggrätter, 

och i Öved och Bjärsjölagård fi nns 31 st. 

I Fränninge, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad och Äsperöd fi nns 

ytterligare 121 st byggrätter. På fl era ställen är tomterna 

byggklara i exploaterade områden medan övriga endast fi nns 

i detaljplan. Flera av byggrätterna i dessa orter togs fram när 

orterna fortfarande hade fasta järnvägsförbindelser för både 

gods- och persontrafi k. När järnvägstrafi ken lades ner minskade 

intresset för att bosätta sig där, och befolkningsutvecklingen 

koncentrerades till städerna.

Den allra största delen av kommunens lediga byggrätter fi nns i 

naturnära, tysta områden med närhet till förskolor, kommunala 

skolor och friskolor. Den främsta anledningen till att det f.n. inte 

byggs nya bostadshus i någon större omfattning är att tillgången 

på befi ntliga bostäder i gott skick till förhållandevis låga priser 

är god, vilket innebär att nya hus blir relativt dyra att producera. 

Sedan några år är Sjöbo kommun förortskommun till Lund och 

utvecklingen går mot att bli förortskommun till Malmö. Detta 

sker till följd av kortare pendlingstider och minskat bilberoende. 

Andra ställen i Skåne har gått igenom liknande utvecklingsfaser 

vilket så småningom lett till att fastighetspriserna ökat. Hur lång 

tid en sådan utveckling tar varierar, men det fi nns anledning att 

anta att bostadsproduktionen i Sjöbo kommun kan komma att 

öka fram till 2035.

I nuläget fi nns ca 600 bostäder i byggrätter i Sjöbo kommun 

i områdena utanför Sjöbo tätort. I teorin fi nns alltså redan de 

byggrätter som behövs för att täcka bostadsbehovet under 

planperioden, men med tanke på att byggrätterna har funnits 

under längre tid utan att tas i anspråk behöver frågor ställas om 

de fi nns på rätt ställen, och om de är rätt utformade för att ge ett 

bra stöd för landsbygdens fortsatta utveckling.

I Region Skånes Öresundsprognos 2010 antas 

befolkningstillväxten 2010 - 2030 vara ca 0,7 %/år för den 

svenska delen av Öresundsregionen. Hur mycket befolkningen 

kommer att öka i Sjöbo kommun går naturligtvis inte att säga 

med någon större säkerhet, men det går att konstatera att 

infl yttningen till kommunens orter skett med olika hastigheter. 

Mellan 2000 - 2010 hade Blentarp, Vollsjö och Lövestad en 

infl yttningstakt på 1,7 %/år, vilket var väsentligt högre än för de 

andra orterna under samma period.

Efterfrågan på byggrätter för nyproduktion av bostäder har 

varierat. Mellan 2000 - 2012 täcktes bostadsbehovet i relation 

till hela kommunens genomsnittliga folkökning till ca hälften 

med i huvudsak nyproducerade enfamiljsbostäder, och under 

perioden 2008 - 2013 sjönk motsvarande behov till ca en 

tredjedel.

Om befolkningsutvecklingen i orterna följer den regionala 

prognosen och bostadsbehovet fortsätter att täckas till mellan 

en tredjedel och hälften med nyproducerade hus, bör de 

befi ntliga byggrätterna räcka planperioden ut förutom i Sövde 

och möjligen Vollsjö. 

Sjöbos attraktiva landsbygd
I ÖP2009 beskrivs ett attraktivt bostadsläge utifrån närhet till 

bra skolor och äldreboenden. Dessa behövs naturligtvis för 

att skapa attraktivitet, men det behövs mer för att uppnå det 

utsatta målet med att kunna erbjuda ett attraktivt boende. 

För att kunna svara mer precist på frågan om vad som krävs, 

behövs en tydligare och mer genomarbetad defi nition av vad 

en attraktiv boendemiljö innebär i Sjöbo kommun. 

I den evidensbaserade forskningen framstår fyra kvalitetsattribut 

som särskilt viktiga: Bredden på utbudet av tjänster och 

konsumentvaror, platsens estetiska (t.ex. byggnader) och fysiska 

(t.ex. klimat, närhet till skog, sjöar etc.) egenskaper, kvaliteten 

på off entliga tjänster (t.ex. skolor och förskolor) samt kvaliteten 

på infrastrukturen. 

Inom Sjöbo kommun är de fl esta attributen ojämnt 

representerade i geografi sk mening. Det är enklare att nå ett 

större utbud av varor och tjänster från de västra delarna. De 

norra och östra delarna drabbas hårdare av oväder under 

vintern. Det fi nns bra kollektivtrafi kförbindelser längs vägarna 

11 och 13, men i övriga områden är antalet turer betydligt 

mindre. Framförallt gäller detta alltså skillnaderna i bredd på 

tjänste- och varuutbud, klimatskillnader och infrastrukturens 

kvalitet. 

Den omedelbara slutsatsen blir utifrån detta resonemang att 

förutsättningarna för de attraktiva boendemiljöerna fi nns i 

en zon längs väg 11 väster om Sjöbo, men är det verkligen 

så enkelt? Bilden stämmer ganska väl med hur de rådande 

infl yttningsmönstren ser ut, men måste det vara så? Platsernas 

fysiska egenskaper är svårpåverkade, men det sker förändringar 

på arbetsmarkanden som bl.a. innebär att restid kan räknas som 

arbetstid och större möjligheter att arbeta hemifrån, vilket kan 

innebära radikala förändringar för hur dagens relativt avskilda 

platser kommer att betraktas framöver. De övriga tre attributen 

går att förändra (genom att t.ex. ställa krav på utformningen 

av eftersatta gatu- och vägrum, torg, byggnader och grönytor, 

lyfta fram och utveckla off entliga verksamheter samt utveckla 

delar av infrastrukturen som saknas eller fungerar dåligt).  Det 

sammantagna resultatet borde bli att fl er delar av kommunen 

kan komma att upplevas som attraktiva boendemiljöer 

framöver.
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Prioriterade frågor för landsbygdens utveckling
I ÖP2009 beskrivs landsbygdsfrågorna utifrån många håll och 

olika sammanhang. I arbetet med det här planförslaget har 13 

st ämnesområden som hämtats ur ÖP2009 prioriterats utifrån 

att de anses ha stor relevans för utvecklingen av landsbygden i 

Sjöbo kommun under de kommande 20 åren. Dessa är:

Bostäder och boende: Bostad = hus, lägenhet eller rum där 

en eller fl era personer stadigvarande bor. Bostadens primära 

funktion är att kring människan skapa en avgränsad miljö som 

ger skydd och komfort gentemot omvärlden. Boende = att bo 

på visst sätt eller i viss form, t.ex. villaboende, alternativt boende, 

gruppboende m.fl ..

Den samlade bebyggelsens betydelse: Samlad bebyggelse 

defi nieras som bebyggelse med 10-20 hus på tomter i princip 

gränsande till varandra. Även för samlad bebyggelse gäller 

lovplikt. Lovpliktens omfattning bedöms från fall till fall.

Biologisk mångfald (biodiversitet): Ett rikt växt- och djurliv är 

ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Variationsrikedomen 

bland levande organismer av alla ursprung innefattar mångfald 

inom arter, mellan arter och av ekosystem. De allvarligaste 

hoten mot den biologiska mångfalden utgörs av fysiska ingrepp 

i landskapet, dvs skogsbruk, jordbruk, vattenkraftverk, vägar 

och annan exploatering.

Näringsliv - tjänsteproduktion: Näringsliv är ett 

sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter 

som fi nns inom ett geografi skt område i form av myndighet, 

företag eller förening. Begreppet omfattar produktionen av 

varor och tjänster för försäljning på en marknad. En tjänst är en 

kedja av händelser eller aktiviteter med syfte att tillgodose vissa 

behov hos kunden.

Off entlig service: Off entlig = öppen för alla människor. Service = 

åtgärd som utförs i syfte att betjäna kunder. Begreppet används 

bl.a. i samband med vård, omsorg eller annan kommunal 

service.

Aktiv fritid: Aktiv = deltagande på ett verkningsfullt sätt. Fritid 

= delen av dygnet som som inte upptas av arbete, måltider och 

sömn. En aktiv fritid ger människor ökad kreativitet och större 

livsglädje.

Tillgängliga naturområden: Tillgänglig = som det går att 

komma fram till. Natur = den av människan (väsentligen) 

opåverkade omgivningen i form av växter, djur, landformer osv. 

Kultur för besökande och lokalt boende: Kulturbegreppet har 

p.g.a. sitt stora omfång och skiftande innehåll gett upphov till 

vetenskaper som tillämpar helt olika metoder. Kultur kan i detta 

sammanhang bl.a. beskrivas utifrån den fysiska kulturmiljön. 

Enligt det gällande synsättet (förtydligat i propositionen om 

Kulturmiljövård 1987/88:104) kan byggnad och omgivande 

miljö inte åtskiljas, utan ska hellre betraktas som en dynamisk 

helhet som brukas, används och förändras. Kulturmiljön är 

inte statisk utan formas av människors vilja eller passivitet 

vilket ibland leder till bevarande, ibland utveckling och ibland 

förödelse. Det är en nationell angelägenhet att skydda och 

vårda vår kulturmiljö enligt kulturminneslagen där ansvaret 

delas av alla, såväl enskilda som myndigheter. 

Trafi k: Rörelsen av personer, transportmedel eller information 

på en väg eller över en informationsbärande kanal. Vanligen 

åsyftas fysiska transporter av människor, varor och fordon i 

ett gatusystem. Vanliga transportmedel som ingår i trafi ken är 

människor, fordon, båtar och fl ygplan.

Arbetspendling: Pendling eller arbetspendling är regelbundet 

resande, oftast hemifrån till arbets- eller studieplats och tillbaka, 

där sträckan eller restiden inte är försumbar.

Bredband/fi ber: Bredband är tekniker för snabb 

datakommunikation och åsyftar sedan slutet av 1990- 

talet tekniker för fast internetaccess. Svenska regeringens 

IT- kommission ställer kravet på att bredbandsteknik 

måste vara framtidssäker i bemärkelsen att ledningarnas 

överföringskapacitet ska kunna fördubblas årligen enbart 

genom byte av ändutrustning. Exempel på lösningar är 

kopparkabel, fi ber och/eller trådlösa lösningar.

Jordbruk: Jordbruk är människans utnyttjande av mark 

genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att 

producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller 

industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill 

säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man 

brukar då tala om lantbruk. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan ett konventionellt och ett ekologiskt jordbruk är 

att handelsgödsel ersätts med organiskt gödselmedel och 

kemiska bekämpningsmedel ersätts bland annat av mekanisk 

bekämpning som till exempel ogräsharvning.

Rent vatten (vattenbeskaff enhet): Vattnets kvalitet har 

betydelse för dess användbarhet. Bl.a. innehåller allt naturligt 

vatten lösta ämnen, främst salter. Risken för hälsoeff ekter 

p.g.a. kemisk förorening av dricksvatten är liten. Endast 

några få ämnen förekommer naturligt i så höga halter att 

hälsorisker kan befaras om vattnet förtärs i stor omfattning. 

Det gäller främst privata, bergborrade brunnar. Socialstyrelsen 

har gett ut allmänna råd med rekommendationer för 

dricksvatten från enskilda dricksvattenanläggningar. För 

kommunalt vatten har Livsmedelsverket det övergripande 

tillsynsansvaret. Vattenlagstiftningen reglerar utnyttjandet 

av yt- och grundvatten samt avvärjande av skadlig inverkan 

HÄNSYNSTAGANDEN:
- Måttlig medelvindshastighet
- Måttliga höjdskillnader
- Väldränerade jordar, sandiga, moiga och något 
lerhaltiga
- Tillgång till bevattning
- Ej på riksintressen för rekreation och natur
- Ej på naturreservat
- Ej på områden med andra samhällsbärande 
funktioner.

0 2 4 6 81
Kilometer¯

Lämpliga områden för ekologisk odling av främst frukt och bär (grönmarkerade ytor)
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Planenhetens förslag till nya ställningstaganden:

Den övergripande, prioriterade utvecklingsinsatsen med inriktning 

mot lantbruksnäringar och besöksnäringar som ska genomföras, 

är bildandet av ett biosfärsområde som omfattar Vombsjösänkan. 

Detta är ett mellankommunalt projekt som förutom Sjöbo 

kommun involverar Lunds och Eslövs kommuner. 

Kommunen ska identifi era åtgärder för utvecklingen av 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald i ett grönstruktur- 

och naturvårdsprogram samt redovisa lämpliga/prioriterade 

insatsområden. Dessa kan fi nnas på statlig, kommunal eller privat 

mark. 

Vad som utgör en mötesplats beror på vilken aktivitet den riktar 

sig till. Kommunen har ansvaret för att bl.a. utveckla attraktiva 

parker, torgmiljöer och gaturum, vilka har stor betydelse för hur 

platsen och dess omgivningar upplevs. Kommunen ska anordna 

sammanhängande g/c-stråk mellan målpunkter och trygga/

upplysta miljöer vid samlingslokaler. För prioriterade åtgärder, se 

kartfi gurer. 

Biologiska värden ska synliggöras genom att utvalda platser 

utvecklas till att bli attraktiva att vistas på, tillgängliga samt väl 

fungerande som besöksmål. Kommunen ska identifi era dessa 

platser i ett grönstruktur- och naturvårdsprogram. Dessa värden 

kan fi nnas på statlig, kommunal eller privat mark. Kommunen ska 

ta fram ett nytt/aktuellt, kommuntäckande kulturmiljöprogram 

som beskriver platsernas/miljöernas värden och  egenskaper samt 

hur de säkerställs på sikt men även vilka utvecklingsmöjligheter 

som fi nns. 

Infrastruktur (Trafi k, Arbetspendling samt Bredband/fi ber)
Gällande strategier (ÖP2009):
• Kommunen verkar för goda kommunikationer i tätorten 

och i serviceorterna.

• Förbättra förutsättningarna för näringslivet genom 

förbättrade kommunikationer, t ex genom förbättringar av 

vägnätet och Simrishamnsbanans utbyggnad.

• Kommunen verkar för att busstrafi ken ökar och att 

järnvägstrafi k upptages på Simrishamnsbanan.

• Kommunen verkar aktivt för att biltrafi k som använder sig 

av fossila bränslen minskas.

• De hästrelaterade utvecklingsfrågorna och anordnande av 

ridleder prioriteras.

Planenhetens förslag till nya ställningstaganden:

Hur landsbygden utvecklas står i direkt förhållande till omfattningen 

av kollektivtrafi kförsörjning. Kortare pendlingstider är inte den enda 

avgörande faktorn. Turtäthet, antal byten, bytespunkternas och 

hållplatsmiljöernas utformning, säker cykelparkering och avstånd 

till pendlarparkering har betydelser för om man väljer buss eller 

tåg i stället för bil. I Sjöbo kommun är bilanvändningen stor vilket 

bl.a. beror på att arbetspendlingen är omfattande. Kommunen 

kan göra insatser för att öka kollektivtrafi kanvändningen t.ex. 

genom att göra det enklare att cykelpendla delar av eller hela 

vägen. Det behövs dessutom förbättrade busskommunikationer 

mellan Sjöbo tätort och Lund/Malmö/Ystad/Hörby respektive 

serviceorterna. Skånetrafi ken ansvarar i dagsläget för kommunens 

kollektivtrafi kförsörning, men gällande lagstiftning medger 

enskilda initiativ. Kommunens ansvar är att utveckla miljöerna 

kring bytespunkter och i anslutning till hållplatser till att bli trygga 

och attraktiva platser. För prioriterade åtgärder, se kartfi gurer. 

Attraktivitet är ett begrepp som har varierande innebörd för olika 

målgrupper. De som söker en avskild och ostörd boendemiljö 

ska kunna fi nna sådana områden, liksom de som eftersträvar 

ett lantligt boende utan avkall på informationsfl öden. 

Kommunen ska redovisa en sammanställning av tillgängliga 

bredbandsuppkopplingshastigheter, mobiltäckningsområden 

samt tysta områden där bullernivån inte överstiger 40 dBA 

(ekvivalent ljudnivå).

Ny infrastruktur behövs bl.a. för att skapa nya möjligheter för 

besöksnäringens utveckling och rekreation. Kommunen ska 

anlägga g/c- och ridleder i utpekade stråk. Dessa ska förses med 

skyltar som informerar om avstånd och målpunkter. Vägnätet ska 

förbättras med särskilt fokus på ökad trafi ksäkerhet för oskyddade 

trafi kanter. Kommunen ska anlägga sammanhängande och 

trygga g/c-leder mellan viktiga målpunkter. För prioriterade 

åtgärder, se kartfi gurer.  

av vatten. Även annan lagstiftning kan bli tillämplig, t.ex. 

plan- och byggnadslagstiftningen samt lagstiftningen om 

expropriation och fi ske. Vattenlagstiftningen är tillämplig på 

vattenverksamhet och vattenanläggningar. Vattenverksamhet 

är t.ex. markavvattningsåtgärder som syftar till att varaktigt öka 

en fastighets lämplighet för något visst ändamål (dikning). Även 

jordbruk, utgör vattenverksamhet.

Gällande strategier och förslag till nya ställnings-
taganden
Det fi nns strategier och/eller ställningstaganden på 

övergripande nivå för vissa av de 13 ämnesområdena, men 

eftersom behoven och möjligheterna varierar inom kommunen 

kompletteras översiktsplanen med nya ställningstaganden 

som är anpassade efter lokala förutsättningar. Strategierna och 

ställningstagandena som redovisades i ÖP2009 ligger till grund 

för de nya formuleringarna.

Markanvändning (Bostäder och boende samt Den samlade 

bebyggelsens betydelse)
Gällande strategier (ÖP2009):
• Översiktsplanen skall redovisa utbyggnadsområden för 

bostäder till en omfattning som motsvarar den planerade 

tillväxten.

• Tidigare strategi, med styrning av bebyggelsen till utpekade 

serviceorter, skall i huvudsak gälla som utgångspunkt för 

den framtida planeringen.

• Kommunen ska genom omsorgsfull planering skapa goda 

förutsättningar för en bra boendemiljö.

• Kommunen ska ta vara på och utveckla områden där det 

fi nns särskilt goda förutsättningar att skapa en attraktiv 

boendemiljö.

• Kommunen skall skapa förutsättningar för utökat 

permanentboende i sommarbyarna.

• Kommunen skall utöka sin markreserv för att klara det 

uppsatta målet för befolkningstillväxten.

• Stödja nyetablering av företag bl a genom hög beredskap 

av mark och lokaler.

Planenhetens förslag till nya ställningstaganden:

Det fi nns god tillgång på byggrätter i fl era av kommunens orter. I 

många fall är byggrätterna belägna i exploaterade områden och 

klara att bebyggas. Där det kan förekomma ny, sammanhållen 

bebyggelse ska denna styras till serviceorterna. Detta ska i första 

hand ske i form av förtätningar inom eller i direkt anslutning till 

befi ntliga ortsstrukturer.

Områden med särskilt goda förutsättningar att skapa attraktiva 

boendemiljöer i ska tas tillvara och utvecklas. Obebyggda områden 

i centrala lägen ska utvecklas med bebyggelse eller efterhållen 

växtlighet. För prioriterade åtgärder, se kartfi gurer. 

Det fi nns god tillgång på mark i nyexploaterade områden i 

Sjöbo tätort. Det fi nns äldre, planlagda områden i framförallt 

serviceorterna för industri och handel.  Dessa områden är helt 

eller delvis utbyggda, men det fi nns även oexploaterade arealer i 

perifera lägen med byggrätter från 1960- och -70-talen då järnväg 

och industrier fortfarande hade en betydande roll. Denna mark 

används vanligtvis som betes- eller åkermark. Kommunen kommer 

att ta ställning till om dessa planer ska hävas efter att en översiktlig 

översvämningskartering genomförts (hösten 2014). 

Mötesplatser och besöksnäring (Biologisk mångfald 

(biodiversitet), Näringsliv - tjänsteproduktion, Off entlig 

service, Aktiv fritid, Tillgängliga naturområden samt Kultur för 

besökande och lokalt boende)
Gällande strategi (ÖP2009):
• Utveckla Sjöbos starka sidor som lantbruksnäringar och 

besöksnäringar.

• Kommunen skall medverka till skapandet av mötesplatser 

för nya och befi ntliga landsbygdsföretagare.

• Utveckla och bevara miljöer attraktiva för turister.

• Utveckla kommunens goda förutsättningar för rekreation 

och friluftsliv i syfte att öka attraktiviteten som boende 

samt för att understödja besöksnäringen.

• Tillse att det fi nns tillräckliga övernattningsmöjligheter i 

kommunen.

• Genom god marknadsföring öka turismen i kommunen.

• Kommunen skall verka för att naturmiljöer och 

kulturhistorisk bebyggelse bevaras, utvecklas och görs 

tillgängliga för fl er grupper.
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Utbyggnad av gång-, cykel och ridleder
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Sjöbo kommuns mest attraktiva bostadsorter utifrån egna observationer och forskningsbaserade kvalitetskriterier för minimerad klimatpåverkan, våren 2014 (Sjöbo tätort har inte värderats).
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Svarta pictogram = utvecklingsområden

3. Vollsjö

4. Lövestad

1. Sövde
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Förortskommunens behov av tjänster och konsumtionsvaror 

är relaterade till bl.a. dagligvaror samt rekreation/fritid, och 

i Sjöbo kommuns omland är detta utbud mycket stort. I stort 

sett all handel inom kommunen kompletteras med inköp 

utifrån. Undantaget är livsmedel, som till ca 90 % köps lokalt. 

(Motsatt förhållande gäller för kläder, dvs. 90 % inhandlas av 

Sjöboborna utanför kommungränsen.) Utvecklingen mot ett 

hållbart samhälle har ökat efterfrågan på lokalt producerade 

livsmedel, vilket bör skapa möjligheter för många verksamheter 

på landsbygden. 

Nyföretagande är en viktig komponent i en omställning mot 

tjänstesektorer där faktorer som utbildning, marknadsstorlek 

och lokalinfrastruktur spelar en avgörande roll. Bostadspolitiken 

spelar en viktig roll för att säkra tillgänglighet till kvalifi cerad 

och kreativ arbetskraft. För privata företagstjänster är 

tillgängligheten till kvalifi cerad och högutbildad arbetskraft 

en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna. Frigörande av 

etableringsmöjligheter för privata företag kan stimulera 

nyföretagandet. En viktig förutsättning är att det fi nns ett väl 

utbyggt bredbandsnät med tillräcklig kapacitet.

Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi 

och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat 

kraftfullt under en följd av år, och turistexporten, dvs. utländska 

besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare 

ökningstakt. Den nationella strategin som tagits fram av Svensk 

Turism i dialog med näringens olika aktörer, har satt ambitionen 

att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en 

fördubblad omsättning.

Tourism in Skåne har inlett ett omfattande utvecklingsarbete 

mot det visionära tillväxtmålet – att Skåne ska bli en av 

Sveriges två mest besökta destinationer. Detta innebär bl.a. att 

besöksnäringen i Skåne ska växa med fl er och starkare företag 

och att det ska skapas fl er nya produkter och reseanledningar 

med syfte att öka den skånska tillväxten och skapa fl er 

arbetstillfällen för många.

Sjöbo har i Vision 2020 defi nierat Sjöbo som en plats för 

tillväxt. Här är besöksnäringen en viktig sektor som bidrar med 

sysselsättning och ökad lönsamhet i befi ntliga företag samt 

ett ökat nyföretagande. Sjöbo har det senaste året påbörjat en 

process för att analysera nuläget och bedöma potentialen för 

utvecklandet av besöksnäringen i kommunen. Nästa steg är 

i detta arbete är att utforma en strategisk handlingsplan som 

tydliggör vision, målbild samt långsiktiga strategier för Sjöbo 

kommuns utveckling av besöksnäringen. Detta arbete kommer 

att fortsätta under 2015 och avses vara avslutat 2017.

Förändrad markanvändning
I dag är infl yttningstrycket på de mindre byarna och 

serviceorterna generellt sett måttligt, men som tidigare 

nämnts hade Blentarp, Vollsjö och Lövestad en väsentligt 

högre infl yttningstakt mellan 2000 - 2010 än de andra orterna 

under samma period. Om befolkningsutvecklingen från de 

senaste åren håller i sig ser efterfrågan på bostäder i Sjöbo 

kommun att öka, och därför är det viktigt att redan i dag ha 

aktuella planunderlag inför kommande den utvecklingen under 

planperioden. 

Byarna är en viktig del av kommunens historia och en del av 

vårt kulturarv. Således är det viktigt att utvecklingen av byarna 

sker på sådant sätt att vi tar till vara på de unika miljöer som 

fi nns och utvecklar dem vidare samtidigt som befi ntliga värden 

inte går förlorade. Därför har Sjöbo kommun arbetat fram 

ställningstaganden som ska ligga till grund för utvecklingen av 

befi ntlig och tillkommande bebyggelse. Huvudprincipen är att 

orterna i kommunen ska förtätas. 

På fl er håll fi nns befi ntliga byggrätter som inte utnyttjats och 

skapat tomma ytor under längre perioder. Genom att förtäta i 

dessa lägen hushåller vi med plan- och markresurser samtidigt 

som påbörjade rumsligheter och sammanhang avslutas. Denna 

strategi gäller både i tätorter, orter och bebyggelse i det öppna 

landskapet. För att uppnå målen som anges i ”Skånska åtgärder för 

miljömålen - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 

2012-2016” ska bl.a. exploatering av åkermark begränsas, och 

detta ligger till grund för delar av utformningen av planstrategin 

för kommunens landsbygdsområden. Avsikten med strategin är 

att ny bebyggelse ska prövas utifrån de ställningstaganden som 

redovisas i översiktsplanen samt plan- och bygglagen. Detta är 

ett led i kommunens långsiktiga arbete med att skapa nya och 

utveckla befi ntliga värden i den fysiska miljön. 

Vid prövning av ny bebyggelse på landsbygden är det önskvärt 

att traditionella placeringsmönster respekteras. Under lång 

tid har hus och gårdar placerats i skydd från väder och vind, 

exempelvis i sänkor, nedanför sluttningar eller i närhet av 

skogsdungar. Bebyggelsen placerades ofta bebyggelsen i 

anslutning till det befi ntliga vägnätet. Vidare bör placering i 

utsatta lägen på höjder och i öppna landskap undvikas. För den 

vidare utvecklingen av kommunens unika kulturlandskap är det 

även av betydelse att den tillkommande bebyggelsens skala, 

materialval och placering tar hänsyn till lokala variationer och 

utformningsprinciper. Se även avsnittet ”Generella riktlinjer för 

byggnation på landsbygden”.

Jordbruk (Jordbruk samt Rent vatten (vattenbeskaff enhet))
Gällande strategier (ÖP2009):
• Kommunen skall stödja satsningar inom jordbrukssektorn 

på en ökad förädling i befi ntliga verksamheter, stöd till 

produktion och förädling av nya produkter samt stödja nya 

miljöanpassade driftsformer.

• Stimulera omvandling från det traditionella lantbruket till 

småskalig nischproduktion.

Planenhetens förslag till nya ställningstaganden:

I ”Skånska åtgärder för miljömålen - Regionalt åtgärdsprogram 

för miljökvalitetsmålen 2012-2016” redovisas 13 åtgärder för att 

uppnå målen med kopplingar till hushållningen av mark- och 

vattenresurser. Ansvaret för genomförandet utav sju åtgärder ligger 

helt eller delvis hos kommunerna, bl.a. begränsad exploatering 

av åkermark, framtagande av vatten- och avloppsplaner samt 

minskad tillförsel av kadmium till åkermark. Dessa tre berör 

jordbruket i olika omfattning. Utvecklingen av jordbruket ska ske 

på sådant sätt att miljökvalitetsmålen kan uppnås inom utsatt tid.

Kommunen ska stödja den fortsatta ökningen av ekologisk 

odling genom identifi ering av lämpliga/prioriterade områden 

för ekologisk produktion av bär, frukt och grönsaker samt stödja 

utvecklingen av ekologisk animalieproduktion genom identifi ering 

av lämpliga/prioriterade områden för ekologiska betesmarker.

Förslag
I den evidensbaserade forskningen som nämndes tidigare 

framstod fyra kvalitetsattribut som särskilt viktiga: Bredden på 

utbudet av tjänster och konsumentvaror, platsens estetiska 

och fysiska egenskaper, kvaliteten på off entliga tjänster samt 

kvaliteten på infrastrukturen. Dessa attribut sammanfaller 

till ganska stor del med de kvalitetskriterier för minimerad 

klimatpåverkan som tagits fram genom Region Skåne.

Ett av de regionala planeringsmålen omfattar att Skånes 

kommuner ska ta hänsyn till klimatet i all fysisk planering 

med målsättningen att klimatpåverkan ska minska genom 

att samhället, liksom vår livsstil, ska bli miljövänligare. Under 

planarbetet har åtta av kommunens orter (inte Sjöbo tätort) 

undersökts översiktligt som boendemiljöer med avseende på 

klimatpåverkan. 

Orterna som ingick i studien är Bjärsjölagård, Blentarp, Klasaröd, 

Lövestad, Röddinge, Sövde, Vollsjö och Äsperöd. Observationer 

gjordes bl.a. av hur kollektivtrafi ken fungerade, var det fanns 

bil- och cykelparkering, om gång- och cykelvägar fanns mellan 

olika målpunkter och hur platserna var bebyggda. 

Resultaten har sammanställts i en tabell där respektive ortsnamn 

visas tillsammans med en pictogramrad där insatsbehov 

redovisas med svarta symboler, och uppfyllda kriterier med 

ljusgrå symboler. Det visade sig att utav de åtta orterna så 

utmärkte sig Vollsjö som den mest attraktiva bostadsorten 

utifrån forskningsbaserade kvalitetskriterier för minimerad 

klimatpåverkan.

Av grafi ken framgår att det i dagsläget räcker med att uppfylla 

drygt hälften av kriterierna för att uppnå ett gott resultat på 

lokal nivå, och att det återstår mycket arbete för att minska 

klimatpåverkan innan landsbygdens orter kan bli de attraktiva 

boendemiljöer som kommunen vill kunna erbjuda. 

Vision
Sjöbo kommun ska satsa på att bygga upp attraktiva 

bostadsmiljöer, med en blandning av upplåtelseformer och 

mångfald av arkitektur. Platsernas unika egenskaper och värden 

måste lyftas fram, både i och utanför orterna. Högre krav måste 

ställas på den byggda miljön i hela kommunen, och detta 

omfattar byggnader, gator, parker, torg, fritidsanläggningar 

mm. Även parker och grönområden berörs. Kvaliteten på 

off entlig service som skolor, äldreboende, bibliotek mm måste 

hålla samma nivå som motsvarande tjänster i omlandet.

För att skapa attraktiva miljöer med hög livskvalitet i Sjöbo 

kommun behövs utvecklade fungerande mötesplatser och 

målpunkter som samlar människor och ger förutsättningar 

för spontana möten, att man fokuserar på den sociala och 

mänskliga dimensionen i planeringen samt tar tillvara på och 

utvecklar det unika i varje ort. En viktig del av en strategi för 

att utveckla kommunen till en attraktiv bostadsmiljö innefattar 

en levande boendemiljö även utanför tätbebyggda områden. 

Där befolkningen inte är så stor är det viktigt att mötesplatserna 

ligger tätt för att platsen ska kännas säkrare och levande. 
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1000 m

1000 m

200 m

200 m

200 m

200 m

elcykelväg till Veberöd (10 km/30 min)/

Lund (32 km/1 h 26 min)

skola

bef. byggrätter

bef. byggrätter

bef. byggrätter

elcykelväg till Sövde (5 km/15 min)/

Sjöbo (15,5 km/47 min)

nytt attraktivt gaturum

Blentarp ligger i kommunens sydvästra hörn och har anor sedan medeltiden. Kyrkan uppfördes under 1100-talet, och är unik 

med sitt runda och spetsiga torn. I Sverige fi nns det bara fyra andra kyrkor med runt torn. I området kring Blentarp har det växt 

fram ett stort antal hästgårdar eftersom de naturliga markförhållandena är väldigt gynnsamma för ridning. Sedan 1960-talet har 

bebyggelsen utökats med fl era villområden främst i den norra delen av Blentarp.

Blentarp; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 

Sövde ligger på platsen för en medeltida försvarsanläggning vid Sövdesjöns norra strand. Här uppfördes även en kyrka under 

1100-talet som under senare tid har kompletterats med en kyrkogård som är belägen på en intilliggande ö. Till Sövdes 600-

års jubileum som fi rades 1987, byggdes en friluftsteater - Sövde amfi teater - där det ges föreställningar och konserter under 

sommarmånaderna. I Sövde fi nns ett äppelmusteri och en populär badstrand.

1000 m
1000 m

reningsverk

500 m

300 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

nya byggrätter

elcykelväg till Blentarp (5 km/15 min)/

Veberöd (15 km/45 min)

elcykelväg till Sjöbo (10,5 km/32 min)

elcykelväg till Ystad (26 km/1 h 18 min)

Sövde; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 
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Vollsjö kyrka byggdes under 1200-talet, och Vollsjö kyrkby växte fram intill. I samband med järnvägens utbyggnad under 

1800-talets mitt utvecklades Vollsjö stationssamhälle knappt en kilometer norr om Vollsjö kyrkby. Stationssamhällets stora 

tillväxtperiod varade fram till 1960-talet. Än idag ser vi rester från stationssamhället som pumphuset och järnvägsbron från 

1860-talet. Vollsjö har känt för omvärden genom Fritiof Nilsson Piraten, uppväxt i Vollsjö, som beskrev byn och dess omgivningar i 

sina berättelser.

1000 m

200 m

200 m

mot Bjärsjölagård (6,5 km/20 min)/Eslöv (32 km/1 h 36 min)

f.d. banvall

f.d. banvall

mot Klasaröd (4 km/12 min)/

Tomelilla (21,5 km/1 h 5 min)

elcykelväg till Sjöbo (12,5 km/38 min)

elcykelväg till Vollsjö/Sjöbo (14,5 km/44 min)

skola

bef. byggrätter

bef. byggrätter

nytt attraktivt gaturum

Vollsjö; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 

I Bjärsjölagård ingår slottet Bjärsjölagård och byn Bjärsjölagård. Slottet byggdes under mitten av 1700-talet, men redan på 

medeltiden fanns det en försvarsfästning på platsen. När Sverige industrialiserades under 1800-talet fi ck Bjärsjölagård en glansperiod 

genom sitt kalkbrott och sina kalkugnar. Kalken användes inom jordbruket och byggindustrin, och för att hantera handeln med 

kalk och jordbruksprodukter anslöts Bjärsjölagård 1865 till Ystad – Eslövs järnväg AB. Det fanns planer i början av 1900-talet på att 

utveckla Bjärsjölagård till en större järnvägsknutpunkt för trafi k till Blekinge, men detta blev aldrig av. Järnvägen lades ner 1981.
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elcykelväg till Hörby (14 km/42 min)/Sjöbo (12 km/36 min)

naturstråk

mot Vollsjö (6,5 km/20 min)/Tomelilla (28 km/1 h 24 min)
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Bjärsjölagård; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 
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Lövestad by ligger invid Tolångaån. I byn fanns tidigare ett fl ertal gårdar, men dessa fl yttades ut ur byn under början av 1800-talet i 

med skiftesreformerna. I byn fi nns bland annat en stenvalvsbro, en kyrka och en skolbyggnad som alla uppfördes under 1800-talets 

mitt. Intill byn ligger Lövestads kungsgård som troligtvis grundades under 1300-talet av en dansk adelssläkt. När järnvägen mellan 

Ystad och Eslöv anlades på 1860-talet placerades stationshuset utanför byn, och med tiden växte ett nytt samhälle upp kring 

stationen; Lövestad. Järnvägen och de goda förutsättningarna för jordbruket gjorde att Lövestad blomstrade. Under 1900-talets 

andra hälft kom jordbruket att minska i betydelse och på 1980-talet lades järnvägen ner. I Lövestad fi nns idag bl.a. skolor, 

fritidsveksamhet, äldreomsorg, en skulpturpark och friluftsbad. 
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Lövestad; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 

Klasaröd är en mindre ort i kommunens östra del som ligger längs den gamla järnvägen mellan Ystad och Eslöv. Klasaröd anslöts 

till järnvägen 1914. Tågen rullade genom byn fram till 1980-talet, och det fi nns fortfarande synliga rester av järnvägen i form av 

stationshuset och den tidigare banvallen. Idag bor det ca 130 personer i Klasaröd.

200 m

f.d. banvall

f.d. banvall

elcykelväg till Tolånga/Sjöbo (12 km/36 min)

mot Vollsjö (4 km/12 min)/

Eslöv (36 km/1 h 48 min)

m
ot Lövestad (5 km

/15 m
in)/

Tom
elilla (16,5 km

/50 m
in)

m
ot H

ein
ge (3

-4
 k

m
/9

-1
2 m

in
))

bef. byggrätter
nytt attraktivt gaturum/hållplatsområde

Klasaröd; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 
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Röddinge har ursprung från 1100- och 1200-talen, och i likhet med Tolånga ligger kyrkan i Röddinge på en höjd ovanför den övriga 

bebyggelsen. Under 1700- och 1800-talen genomgick Röddinge stora förändringar till följd av skiftesreformerna. Före reformerna 

bestod byn av 15 gårdar, men när skiftena var klara hade antalet minskat till 2-3 gårdar. Genom en kraftig befolkningsökning under 

slutet av 1800-talet förtätades Röddinge på nytt, och bebyggelsen består numera till stor del av gathus.

200 m

elcykelväg till Tolånga/Sjöbo (13,5 km/40 min)

elcykelväg till Tomelilla (9 km/27 min)

mot Eriksdal (3,5 km/11 min)

vägsträcka med sänkt hastighet

Röddinge; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 

Äsperöd började växa fram som samhälle på 1860-talet när tågen mellan Ystad och Eslöv började stanna på platsen. Till skillnad 

från många andra orter i kommunen är Äsperöd förhållandevis ung som ort och här fi nns t.ex. ingen kyrka. Handel och transporter 

av jordbruksprodukter bidrog till utvecklingen av Äsperöd, och på orten fanns även en rad olika industrier under stora delar av 

1800- och 1900-talen. Hasse Alfredsons och Tage Danielssons fi lm ”Äppelkriget” spelades in i bl.a. Äsperöd 1971.
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Äsperöd; utvecklingsområden = klart

bättre turtäthet 

pendlarparkering 

cykelparkering 

laddstolpar 

cykelvägar mellan målpunkter 

mer bebyggelse på sikt 

bygg ut befi ntliga byggrätter 

fl exibla planer 

kvalitetsprogram 

prioritera oskyddade trafi kanter 

samarbete med näringslivet 

g/c-väg till centrum 

g/c-väg till hållplatser 

g/c-väg till service/natur 
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Kapitel 11: Områdesvisa beskrivningar med re-
kommendationer för bebyggelseutvecklingen

Bebyggelsereglering
I detta kapitel sammanfattar planförslaget vilka principer som 

tillämpas i kommunen för bebyggelsereglering. Landsbygden 

utanför tätorterna är utsatt för ett visst bebyggelsetryck i vackra 

lägen, och särskilt sådana med utsikt. Det har ansetts angeläget 

att förtydliga de kommunala ställningstagandena kring var och 

hur ny bebyggelse kan tillkomma, och på vilket sätt den bör 

regleras i vidare planering eller bygglovsgivning.

Beroende på var i kommunen som en byggnad planeras 

tillämpas regler enligt plan- och bygglagen (PBL). Bygglov 

behövs för att bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en 

byggnad eller en anläggning. Tillstånd att bygga, riva eller 

göra vissa markåtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och 

byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. 

Lovprövningen regleras enligt PBL.

Utgångspunkten för principerna är en indelning av kommunytan 

i tätorts- och landskapsområden. För de tätortsutbyggnader 

som föreslås i översiktsplanen ska detaljplaner fi nnas till stöd 

för utbyggnad av infrastuktur och bebyggelse. De riktlinjer som 

anges för orter i översiktsplanen utgör grunden för kommande 

detaljplanearbete tillsammans med de fördjupningar av 

översiktsplanen som upprättats för Sjöbo tätort, Blentarp 

samt Grimstofta söder. I Bjärsjölagård, Klasaröd, Lövestad, 

Röddinge, Sövde, Vollsjö och Äsperöd bör kompletteringar 

ske med kvalitets- och miljöprogram till stöd för utformningen 

av off entliga platser och bebyggelse för att öka orternas 

attraktivitet.

Generella riktlinjer för bebyggelsereglering
Som en generell princip för all bebyggelseutveckling gäller 

att bebyggelsen bör utvecklas där den redan fi nns, och redan 

har påverkat det urbana eller öppna landskapet. Försiktighet 

bör råda inför etablering av ny bebyggelse i opåverkade 

landskapsområden, och särskilt i lägen där ny bebyggelse kan 

leda till påtagliga förändringar av platsens karaktär. Principen 

gäller såväl för tätorter, byar, husklungor och i fall där enstaka 

gårdar och hus kompletteras genom nybyggnad.

Mer omfattande bebyggelseutveckling föreslås endast ske 

där planen anger att tätorter och andra mindre samhällen och 

byar kan växa. Utanför dessa platser föreslås att tillkommande 

bebyggelse på landsbygden ska vara begränsad. Det är 

samtidigt varken möjligt eller önskvärt att införa ett totalt 

byggnads- och förändringsförbud på landsbygden. Nytillskott 

av hus kan förekomma, liksom förändringar i befi ntliga miljöer, 

men ska föregås av en prövning vars omfattning bestäms utifrån 

förutsättningarna i det enskilda fallet.

Planering och byggande i kulturmiljöer
Sjöbo kommun omfattar en stor areal där bebyggelsen är 

fördelad på ett antal större samhällen och ett fl ertal mindre orter 

och byar. Förändringarna inom områden med äldre bebyggelse 

har varit förhållandevis små. Behovet av att omvandla och 

förändra bebyggelsen framöver kommer att öka i samband med 

att den befi ntliga bebyggelsen förtätas och kompletteras, vilket 

i sin tur ställer ökade krav på hänsynstagande i planeringen.

Olika områden har olika kvaliteter och värden. Planen 

diskuterar en indelning efter hur landskapet värderas samt 

efter vilken grad av vidare prövning som bör krävas i samband 

med eventuell utbyggnad. Indelningen bygger på befi ntligt 

formellt regelverk i PBL och miljöbalken, förordnanden och 

riksintressen, kommunens och länets program avseende 

natur- och kulturmiljöintressen och en landskapsanalys som 

gjorts i samband med planarbetet. Kulturmiljön ska ses som en 

utvecklingsbar resurs i planeringen som långsiktigt ska bidra 

till att öka byarnas och landskapets attraktivitet för boende och 

besökare. Översiktsplanen ger en samlad bedömning till grund 

för beslut vid detaljplanering och bygglovsprövning.

Utformning av bebyggelse på landsbygden
Landsbygden ska kunna fortsätta att leva och utvecklas. 

Samtidigt föreslås generellt en stor restriktivitet mot 

förändringar i form av ny bebyggelse och annan exploatering 

i landskapet utanför tätorterna. Påverkan på landskapet 

av ny bebyggelse beror på dess placering och utformning. 

Dessa aspekter är ibland avgörande för om nybyggnad anses 

möjlig eller inte. Riktlinjerna nedan representerar kommunens 

bedömningspraxis vid bygglovsprövning.

Tätortsområden och samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse var ett begrepp inom den äldre plan- och 

bygglagen (1987:10) (ÄPBL). Med samlad bebyggelse avsågs 

områden med tomter som gränsar till varandra eller som åtskiljs 

endast av vägar eller naturmark och som tillsammans har minst 

10 - 20 hus. Avsaknad av samlad bebyggelse var därför kopplat 

till den vidgade bygglovsfrihet på landsbygden som angavs i 8 

kap 4b § av ÄPBL. Kommunfullmäktige fattade beslut 2009-03-

25 om vilka områden som ska anses utgöra samlad bebyggelse. 

Sjöbo kommun anser att lovplikt ska gälla inom dessa områden. 

Lovpliktens omfattning bedöms från fall till fall.

Tätortsområden är tättbebyggda områden med minst 200 

invånare och högst 200 meter mellan husen (utan hänsyn till 

församlings-, kommun- eller länsgränser). Inom avgränsade 

tätorter motiveras bebyggelseutvecklingen av olika allmänna 

och enskilda intressen. Områdena avses utvecklas vidare med 

bostäder, service och arbetsplatser med tillhörande infrastruktur 

med inriktning på att bevara och utveckla orternas attraktivitet. 

Detta ska ske i form av förtätning eller komplettering av befi ntlig 

bebyggelse. Utformning av allmän platsmark (gator, torg, parker, 

grönytor mm) samt bebyggelse ska redovisas i detaljplaner 

och/eller skötselplaner, grönstruktur- och naturvårdsprogram, 

kulturmiljöprogram eller motsvarande planeringsunderlag.

Detaljplaner
Större förändringar av markens användning ska prövas 

via detaljplan. I områden med samlad bebyggelse kan 

bygglovsprövning för enstaka kompletteringar ske utifrån 

anvisningar i denna översiktsplan. För stora delar av bebyggda 

tätortsområden gäller befi ntliga detaljplaner. För större byar 

och småsamhällen fi nns inte alltid detaljplan.

En detaljplan omfattar en mindre del av kommunen, vanligtvis 

ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. I planen görs en 

avvägning mellan den enskilde fastighetsägarens intresse och 

intresset för samhället i övrigt. När planen är färdig och har 

vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande 

för efterföljande beslut, t ex bygglov. En detaljplan innehåller en 

plankarta med planbestämmelser samt en planbeskrivning med 

genomförandedel. Dessa anger hur gator och allmänna platser 

ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och 

placeras.

Fördjupning av översiktsplanen
En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) eller ett planprogram 

kan behöva upprättas när planeringsförutsättningar behöver 

belysas bredare och djupare än i denna översiktsplan. 

Fördjupningar av översiktsplanen har upprättats för Blentarp, 

Grimstofta söder och Sjöbo tätort.

Landskapsområden
Sjöbo kommun har som planeringsmål att bl.a. bibehålla en 

levande landsbygd, öka infl yttningen till hela kommunen och 

kunna erbjuda ett attraktivt boende. Dessa mål tillgodoses 

genom att landsbygden och dess kultur- och naturmiljöer, 

biologiska mångfald och rekreationsområden bevaras och 

utvecklas på sådant sätt att de kan lämnas vidare till kommande 

generationer. Detta bidrar även till att uppfylla de nationella 

miljömålen och hantera klimatförändringar. Därför har Sjöbo 

kommun delats in i tre typer av landsbygdsområden, L1-, 

L2- och L3-områden, där särskilda riktlinjer föreslås gälla 

för bebyggelseutvecklingen i olika nivåer ur känslighets- 

och regleringssynpunkt. Indelningen av Sjöbo kommun 

är främst riktad till områdena utanför samlad bebyggelse, 

men det förekommer att mindre orter införlivas som delar 

av större. Avgränsningen av delområdena följer ofta vägar, 

ägoslagsgränser eller andra landskapselement.

För landsbygdsområdena redovisas bl.a. områdets kvalitéer, 

särskilda bevarandeintressen, gällande reglering samt de 

riktlinjer som föreslås gälla för att säkerställa aktuella intressen. 

Därigenom följer restriktioner i form av skala, materialval och 

placering vid bebyggelse.

Energiproduktion på landsbygden
Sjöbo kommun har en positiv grundinställning till produktion 

och utveckling av miljövänlig energiproduktion. Eftersom dessa 

anläggningar kan innebära ett intrång i landskapet eller en 

påverkan den byggda miljön, anser kommunen att denna form 

av utbyggnad ska behandlas enligt liknande principer som för 

övrig bebyggelse.

Vindkraftverk: Ingen utbyggnad av vindkraftverk (all vindkraft 

eller över en viss höjd???) är tillåten i L1-områden. För L2-

områden gäller restriktioner för utbyggand av vindkraftverk. 

Utbyggnaden bedöms från fall till fall, och är beroende av 

placering och omgivningens egenskaper. För L3-områden 

gäller normala restriktioner och planförfarande, även om 

en del områden kan anses bättre respektive sämre lämpade 

för vindkraftsutbyggnad. Utgångspunkten är att gällande 

lagstiftning för uppförande av vindkraftverk ska gälla.

Solceller: För utbyggnad av solceller på hustak gäller närmast 

samma reglering som för vindkraft. Dock är restriktioner inom 

L2-områden mindre restriktiva för solceller än vindkraftverk. I 

tätbebyggda delar av L2-områden ska högre utformnings- och 

anpassningskrav ställas på solcellsutbyggnader än i områden 

med glesare bebyggelse.

Generella riktlinjer för landskapsområden

L1-områden – områden där i princip ingen ny bebyggelse 
bör tillkomma
Dessa områden utgörs av kommunens mest skyddsvärda 

naturområden i kombination med värdefulla 

kulturlandskapsmiljöer, och har stora värden för rekreation 

och biologisk mångfald. Avgränsningar grundas främst 

på förekomster av befi ntliga riksintressen för natur- och 

kulturmiljövård, naturreservat, Natura 2000-områden och 

skyddsvärda områden i kommunens naturvårdsprogram. 

Utvecklingen och förvaltningen av områdena påverkas av olika 

bestämmelser och styrdokument.

För nybyggnation gäller att i princip ingen ny bebyggelse ska 

tillåtas. Undantag ges för ny bebyggelse som kan anses främja 

områdets karaktär och användning samt för jord-och skogsbruk. 

Vid prövning av ny bebyggelse på landsbygden ska traditionella 

placeringsmönster respekteras. Detta innebär att tillkommande 

bebyggelse främst ska placeras exempelvis i sänkor, nedanför 

sluttningar eller i närhet av skogsdungar samt i anslutning till 

det befi ntliga vägnätet. Placeringar i utsatta lägen på höjder 

och i öppna landskap bör undvikas. Prövning av ny bebyggelse 

ska alltid ske genom fördjupat planprogram allternativt genom 
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en detaljplan.

Arbetet med att upprätta ett kommunomfattande grönstruktur- 

och naturvårdsprogram pågår och beräknas färdigt 2015. Ett 

kommuntäckande kulturmiljöprogram avses påbörjas under 

2015. Fram till dessa dokument är färdigställda, utgör ”Från 

Kullaberg till Sandhammaren, Naturvårdsprogram för f.d. 

Malmöhus län”, s115-133, samt ”Bevarandevärda kulturmiljöer 

i Sjöbo kommun” grund för bedömning.

För framtida användning och skötsel av L1-områden behövs 

skötselförordningar utarbetas för att kunna säkerställa 

bevarandet av de unika områdena. Tills skötselförordningar för 

respektive område är utarbetat gäller befi ntlig skötsel enligt 

Natura 2000, naturreservat samt riksintressen.

Planinriktning för L1-områden
Områdena ska bevaras till karaktär och användning. De ska 

skyddas mot förändringar som kan äventyra befi ntliga värden, 

och helst vårdas aktivt så att dessa värden består. Endast sådan 

bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att 

stödja områdenas nuvarande användning, och som mycket 

återhållsamt stödjer natur-, kultur och/eller rekreationsintressen, 

kan tillkomma utan vidare. Det betyder t.ex. att inga nya 

bostadshus ska tillkomma inom och i omedelbar anslutning till 

områdena, och att eventuella kompletteringar av hus som redan 

fi nns måste vara begränsade och inte dominera eller störande 

påverka områdena. Vid eventuella fall, där det historiskt funnits 

bebyggelse på platser i landskapet eller äldre outnyttjade 

bygglov, kvarstår idag inte någon byggrätt utan ansökningar 

i sådana lägen ska prövas utifrån samma grunder som gäller i 

övrigt.

Eventuella ingrepp som påverkar områdena måste kunna 

motiveras av att de gynnar mycket starka allmänna intressen. 

Anläggningar till stöd för det rörliga friluftslivet eller till stöd för 

Övedsklosters, Sövdeborgs samt Snogeholms utveckling kan 

motiveras. Prövning av förändringar i markanvändning ska alltid 

ske genom planprogram och/eller detaljplan. Alla former av ny-, 

om- och tillbyggnad, som inte är bygglovsbefriade i PBL, ska 

prövas i bygglov. Områdena omfattas till stor del av förordnanden 

(t.ex naturreservat, Natura 2000) som ska respekteras. Även 

för bygglovsbefriade åtgärder krävs dispensprövning enligt 

miljöbalken. Vid eventuell planprövning ska dessutom alltid 

kommunens natur- och kulturmiljövårdsprogram konsulteras.

Följande delar av Sjöbo kommun är L1-områden:

Övedskloster med omgivningar
Slottsmiljön kring Övedskloster omfattar en av Sveriges vackraste 

rokokoanläggningar med tillhörande ekonomibyggnader, 

arrendegårdar, arbetar- och hantverkshus. Denna struktur och 

änkesätena Tullesbo och Charlottenlund samt kyrkan, utgör 

en enhet som illustrerar slottets utveckling under 1700- och 

1800-talet. Det omgivande landskapet med odlings- och 

betesmarker, park och lövskogar är ett resultat av slottsdriften.

Det unika vägsystemet som är uppbyggt på vägmurar och 

kantat med alléer, präglar och förbinder slottsanläggningens 

olika delar. Alléerna runt Övedskloster omfattas av biotopskydd 

och har ett stort bevarandevärde. För närvarande är endast 

vissa alléer skyddade som naturminnen.

Större delan av området är av riksintresse för kulturmiljövård. 

Med undantag av den sydligaste delen och Skartofta är området 

även av intresse för den vetenskapliga och

kulturella naturvården.

Av särskilt intresse är området nordost om Vombsjön, som med 

omväxlande skogspartier och betesmark är väl utnyttjat som 

rekreationsområde. Dalgången öster om Djurgådshus har en 

vacker utformning inrymmande bl a en rik ängsbokskog. Strax 

öster om Öveds kyrka fi nns resterna av en vulkan. Frualid med 

omgivning består av ett markerat höjdstråk med en bergart av 

stort geologiskt intresse och utgör ett omväxlande strövområde 

med en intressant fl ora. Skogs- och betesmarkerna sydväst om 

Blåstenshuset utgör en rest av ett äldre kulturlandskap med en 

intressant fl ora.

Skallabacken bildar ett framträdande element i landskapet 

med ett landskapsestetiskt värde. Generellt bör områdena vid 

Vombsjön och kring Frualid betecknas som ekologiskt

särskilt känsliga områden. Frualid med omgivningar, Borstbäcken 

och Skartofta ängar är av riksintresse för naturvården. För ovan 

nämnda intresseområden för naturvården bör det avsättas 

förordnande enligt kap 7 MB.

Södra delen bör med utgångspunkt från Vombsjöns närområde 

kunna även inrymma anläggningar för friluftslivet. Väg 104 

leder genom området och följer det äldre vägnätet kring 

Övedskloster, som bör förbli intakt.

Vombsjön, som varit ett av Skånes fi naste och fi skrikaste vatten, är 

idag inte i bästa skick genom näringsämnesbelastning. Åtgärder 

mot detta vidtages f n genom Kävlingeåns vattenvårdsförbund 

och berörda kommuner. Sjön är av riksintresse för yrkesfi sket.

Romeleåsens norra sluttning med Östarp, Simontorp och 
Ågerup - Råsåkra
Romeleåsens norra sluttning är ett varierat landskap med många 

olika naturvärden. I stort sett hela området är riksintresse för det 

rörliga friluftslivet. Området inrymmer attraktiva strövområden 

och består delvis av skogsmark.

Naturreservatet Humlarödshus fälad är en av de vackraste 

resterna av de tidigare vittutbredda fäladsmarkerna på 

Romeleåsen. Med hänsyn till landskapsbilden är det angeläget 

att även miljön kring fäladsmarken bevaras. Landskapet kring 

Humlarödshus utgör ett kulturhistoriskt värdefullt avsnitt. 

Sluttningszonen strax söder därom, vid Lottarp, inrymmer 

landskapsestetiska värden.

I den södra delen av området ligger Ågerups herrgård - en av 

de äldsta och bättre representanterna för den karolinska stilen 

- som utgör en för kommunen sällsynt och värdefull miljö. 

Landskapets åker- och betesmarker, vägsystem och den glest 

utspridda bebyggelsen är ett resultat av 1700- och 1800-talens 

herrgårdsdrift. Kring Ågerup, som är ett av de vackraste avsnitten 

utefter Romeleåsens nordostsluttning, gäller förordnande för 

landskapsbildsskydd enligt f.d. 19 § NVL.

Ramnakullen, i närheten av Blentarp, är avsatt som 

naturreservat. Reservatet består av en säregen åsformation av 

stort vetenskapligt värde, belägen i anslutning till en ravindal. 

Reservatet syftar till att behålla områdets öppna karaktär och 

utsikten över landskapet kring Sövdesjön.

Klingavälsåns dalgång
De fl acka och på vårarna normalt översvämmade ängarna 

mellan Sövdesjön och Vombsjön, som omger den slingrande 

och lugnt framfl ytande Klingavälsån, har sedan

länge varit välkända för sitt rika fågelliv. Dalgången är från 

biologisk, geologisk, markhistorisk och landskapsestetisk 

synpunkt mycket värdefull, och är därför av riksintresse för 

den vetenskapliga och kulturella naturvården. Detta stråk är 

i huvudsak naturreservat enligt kap 7 MB. För den sydligaste 

delen vid Sövdemölla gäller landskapsbildskydd enligt f.d. 19 § 

NVL.

Centrala delar av området är riksintresse för kulturmiljövården. 

Stråket Ilstorp - Everlöv utgör ett kulturlandskap med 

månghundraårig bebyggelsekontinuitet. Viktiga komponenter 

i miljön är de medeltida kyrkorna med accenturerat läge och 

Kumlatoftas slutna bymiljö. Kumlatofta by har en sällsynt väl 

bevarad ålderdomlig struktur med tre oskiftade, kringbyggda 

gårdar, oregelbundet och tätt grupperade kring den 

slingrande bygatan. Everlöv präglas av den medeltida kyrkan 

från 1100-talet som byns gamla mittpunkt. Prästgården och 

skolhusen understryker byns karaktär av äldre sockencentrum. 

Ilstorps kyrka, vars exteriör förblivit intakt genom seklen, ligger 

på en svagt markerad höjd och dominerar den för övrigt fl acka 

slätten. Bykärnan har sedan skiftet förblivit obebyggd.

I den sydvästra delen av området är landskapsbilden mer 

varierande än i den norra delen. Stengärden och fäladsmarker 

ger tillsammans med den äldre bebyggelsen åssluttningen en 

ålderdomlig prägel. I Stora och Lilla Rödde bildar småsamhällen 

och torp mindre byar. I Kulturens Östarp bildar den fyrlängande 

gamlegården från tidigt 1800-tal centralpunkt. Åssluttningens 

småbrutna odlingsmarker med stengärden i ägogränser och 

den äldre smågårds- och torpbebyggelsen innebär att området 

är av intresse för kulturminnesvården. Den södra delen av 

områdetomfattas av ett större område av riksintresse för 

naturvården som karakteriseras av sandavlagringar med bl.a. 

fäladsmarker och hagmarker och nedskurna erosionsrännor.

Sjölandskapet vid Sövde, Snogeholm och Ellestadsjön
Sjölandskapet i södra delen av kommunen erbjuder ett varierat 

landskap med fi na natur- och friluftsupplevelser, och hela 

området omfattas av sociala, biologiska och geologiska värden. 

Sjöarnas rena vatten lämpar sig väl för bad och fi ske, och 

omgivningarna är viltrika.

Inom Snogeholms strövområde fi nns vandringsleder, fi ske, 

camping och inkvarteringsmöjligheter. Sövdeborgs slott från 

1590-talet är beläget i områdets norra del, fortfarande omgivet 

av en bred vallgrav. I slottsmiljön ingår ett fl ertal välbevarade

byggnader i såväl korsvirke som tegel. De är belysande för 

sätesgårdarnas omfattande byggnadsbestånd.

Snogeholm uppfördes under 1870-talet på en naturskön udde 

i Snogeholmssjön. Viktiga beståndsdelar i kulturlandskapet 

förutom slottsanläggningarna är ädellövskogen, betes- och 

odlingsmarkerna, alléerna och det äldre, till godsen knutna 

byggnadsbeståndet.

Markerna vid Navröd söder om Sövdesjön ligger i ett 

insjölandskap med mångfacetterade naturmiljöer och 

tillhör Sveriges viltrikaste marker. Platsen omfattar ett 

vackert beteslandskap som är välkänt för sina mängder 

av rastande fåglar, och har avsatts som naturreservat. Från 

den sockertoppsliknande, skogsbeklädda höjden söder om 

Navrödsreservatet har men en storslagen utsikt både över 

sjölandskapet i öster och

Vombslätten i norr.

Delar av området är av riksintresse för naturvården, det rörliga 

friluftslivet och kulturmiljövården. För stora områden kring 

Ellestadsjön, Sövdesjön och Snogeholmssjön gäller förordnande 

enligt f.d. 19 § NVL till skydd för landskapsbilden. Större delen 

bör betraktas som ekologiskt särskilt känsligt område.

Fyledalen och Sjöbo Ora
På båda sidor om riksväg 11 utbreder sig ett stort platåområde 

som begränsas av mycket branta sluttningszoner och ravindalar 

- Sjöbo Ora. Området är till största delen skogsbevuxet. Söderut 

öppnar sig Fyledalen. Fyledalen och dess bidalar bildar 

storslagna avbrott i det böljande jordbrukslandskapet. Dalen 

utmärks av branta sluttningar omkring en plan dalbotten med 

åkrar och öppna betesmarker,

medan sluttningarna i regel består av buskmarker eller 

lövskogspartier. De bokskogsklädda sluttningarna söder om 

Röddinge är kända för sin naturskönhet och sin intressanta 
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vegetation. Den omväxlande terrängen har gjort området 

populärt för friluftsliv. Speciellt utnyttjad är den västra delen, 

där det fi nns ett antal olika fritidsanläggningar.

Merparten av området omfattas av riksintresse för naturvård. 

Stora delar omfattas av ett förordnande för landskapsbildsskydd 

enligt f d 19§ NVL. Inom området med landskapsbildsskydd 

gäller utan länsstyrelsens tillstånd förbud uppföra byggnad, 

anordna upplag, utföra schaktning samt plantera barrskog. Viss 

bebyggelse kan tillåtas utom i den västligaste delen och i ett 

mindre område vid Vitabäck. Sydöstra delen av Oran inklusive 

Vitabäckshällorna är naturreservat.

Heinge strövområde och Lövestads åsar
Lövestads åsar är ett helt säreget åskomplex som i princip saknar 

sin motsvarighet i regionen. Bokskogen i östra delen framhäver 

vackert åsarna i landskapet som är dessutom ett värdefullt 

strövområde som genomkorsas av Skåneleden. Området är av 

riksintresse för den vetenskapliga och kulturella naturvården.

Nordost om Lövestad ligger Heinge strövområde som utgör 

en rest av det gamla odlingslandskapet. Den lätt kuperade 

terrängen med lövskogspartier enefälader och betesmarker 

inramade med stengärdesgårdar är en landskapstyp som 

till stora delar försvunnit i takt med införandet av nya 

produktionsmetoder.

Omedelbart sydväst om strövområdet ligger Hallsbergs 

stenar. Här skapade möllaren Nils Nilsson under senare delen 

av 1800-talet sin egenartade stenträdgård med ett stort antal 

egenhändigt huggna stenar som innehåller bibliska inskrifter 

och bildmotiv. Omgivningen med sina åkrar, skogsdungar, 

betesängar och stenmurar speglar förhållandena vid tiden efter 

skiftet. Hallsbergs stenar med omgivning är av riksintresse för 

kulturmiljövården.

Av geologiska och biologiska skäl och med hänsyn till 

landskapsbilden gäller för stor del av området förordande till 

skydd för landskapsbilden enligt f.d. 19 § NVL. Inom området 

med landskapsbildsskydd gäller utan länsstyrelsens tillstånd 

förbud uppföra byggnad, anordna upplag mm.

Delen som omfattar Lövestads åsar avses avsättas som 

naturreservat enligt MB. I delområdets nordöstra del bör 

avgränsningen prövas med hänsyn till jordbrukets intressen.

L2-områden – områden med starka reservationer gente-
mot ny bebyggelse
L2 -områden är områden med höga kultur- och naturvärden 

samt biologisk mångfald, och av vikt för rekreation i Sjöbo 

kommun. Generellt omfattas naturområden och kulturlandskap 

med blandad äldre bebyggelse, jordbruksmark, hagmark 

och naturmark. De är öppna landskapsrum eller komplex av 

landskapsrum. Avgränsningen grundas på landskapsbildsskydd 

enligt §19 NVL och på de delar av kommunens natur- och 

kulturmiljövårdsprogram och riksintresse för kulturmiljövård.

I L2-områden gäller att uppförande av ny bebyggelse och 

andra fysiska förändringar ska medges restriktivt. Bedöms 

allmänintresset som stort medges ny bebyggelse i L2-områden, 

dock med krav på utformning och placering. Ny bebyggelse 

bör ske genom förtätning i anslutning till befi ntlig bebyggelse 

på sådant sätt att bymiljön eller landskapet inte förändras i 

större omfattning. Ny bebyggelse ska följa den traditionella 

byggnadsstilen för området i stort. För att stimulera utvecklingen 

av landsbygden ska etableringen av verksamheter som har 

koppling till jord- och skogsbruk och nya verksamhetsområden 

tillåtas.

Delar av områdena omfattas av förordningar som ska 

respekteras. Vid all prövning ska Sjöbo kommuns natur- 

och kulturmiljövårdsprogram beaktas. Vid mer omfattande 

bebyggelse ska en fördjupad översiktsplan allternativt 

ett planprogram upprättas - där jordbrukets intressen, 

landskapsbild och andra befi ntliga gröna värden ges stor vikt - 

och därefter regleras i detaljplan. Ny bebyggelse, med undantag 

för jord- och skogsbruk, ska alltid prövas enligt PBL. För mindre 

om- och tillbyggander gäller ordinarie prövning enligt PBL. 

Ombyggnad och smärre kompletteringar av befi ntliga hus får 

ske i enlighet med riktlinjerna ovan.

Vidare bör L2-områden skötas på sådant vis att natur och 

kulturvärden inte går förlorade samtidigt som produktion i 

landskapet upprätthålls. Det är önskvärt att riktlinjer tas fram för 

skötsel av kulturmiljö och byggnader i exempelvis Röddinge, 

Vandstad och Tolånga.

Planinriktning för L2-områden
Områdenas värde för naturvärden och biologisk mångfald, 

upplevelse av kulturlandskap och för rekreation ska bestå. 

Landskapsbildens estetiska värden ska inte påverkas på ett 

sådant sätt att upplevelsen går förlorad. Principiellt bör stor 

restriktivitet inför ny bebyggelse och andra förändringar 

av områdena gälla. Bebyggelse och anläggningar kan 

tillkomma om det allmänna intresset är stort, och då under 

förutsättning att landskapsvärden respekteras, att bebyggelsen 

har begränsad omfattning samt är väl utformad respektive 

placerad. Exploatering till stöd för rörligt friluftsliv har prioritet 

framför t.ex. nya bostäder. I lägen där redan en viss förtätning 

av bostäder skett kan ytterligare husgrupper och hus medges.

Verksamheter som har anknytning till jordbrukets behov och 

som är naturliga inslag på landsbygden kan tillkomma inom 

tydliga jordbruksområden. Även icke-lantbruksanknutna 

verksamheter kan få tillkomma om de t.ex. etableras i befi ntliga 

gårdar och inte förändrar by- eller landsbygdsmiljön.

Följande delar av Sjöbo kommun är L2-områden:

Tolånga- Tolångaån
Tolånga utgör med sin kyrka, bostadshus, vägsystem 

och vattendrag en bymiljö som utvecklats efter skiftenas 

genomförande under 1800-talet. Dalgången har stora 

naturvärden. Det agrart inriktade kulturlandskapet utgörs 

av betesmarker och lövskogspartier av stort värde för 

landskapsbilden. Björka-Tolångaån-Vollsjöån utgör nationellt 

särskilt skyddsvärt vatten med bl.a. förekomster av tjockskalig 

målarmussla (Unio crassus).

Björka
Björka är en väl bevarad kyrkby från 1800-talet med bl.a. kyrka, 

skolhus och handelsbod. I det omgivande landskapet fi nns 

stora naturområden med goda möjligheter för friluftsliv.

Vanstad - Vanstadtorp
Vanstad har kvar sin karaktär av jordbruksbygd med ett fl ertal 

ännu aktiva jordbruk. Vanstad har även kvar ett antal byggnader 

med ”offi  ciell karaktär”. Prästgården och spruthuset utgör byns 

mer speciella byggnader. Vanstadtorp, som haft stort infl ytande 

på byns utveckling, utgör med sina byggnader och omgivande 

odlingslandskap viktiga delar av miljön kring orten.

Ö. Kärrstorp
Ö. Kärrstorp är en av kommunens få bevarade rundbyar som 

än i dag har kvar sin 1700-talsprägel genom bebyggelsens 

placering, vägsträckningen samt aktivt jordbruk. Flertalet av 

byns gårdar och hus är oskiftade och tillkomma från slutet av 

1700-talet fram till 1800-talets mitt.

Brandstad
Brandstad med sin kyrka, prästgård och äldre bebyggelse har kvar 

sin prägel av en by, skapad i samband med skiftesreformernas 

genomförande. Speciellt området kring kyrkan, gamla 

prästgården, församlingshemmet och klockaregården utgör en 

väl samlad enhet som ger en bild av hur ett äldre bycentrum 

kunde se ut.

Hemmestorps eke, Hemmestorps fure m.fl .
Fritidsbebyggelsen ligger grupperad i eller nedanför 

Romeleåsens nordostsluttning. Bebyggelsegrupperna omges 

oftast av strövområden, till stor del bestående av skogsmark. 

Området omfattas av ett större område av riksintresse för 

naturvården som karakteriseras av sandavlagringar med 

nedskurna erosionsrännor, fossilt sanddynfält, fälads- och 

hagmarker m m.

Område öster om Sniberup
Odlingslandsskap med naturbetesmark och intressant fl ora som 

utgör ett mindre område i Sjöbo kommun. Området anknyter 

till ett betydligt större landskapsparti i Hörby kommun, vilket 

angetts vara av riksintresse för naturvården.

Kulturlandskapet norr och öster om Lövestad
Området domineras av ett böljande småkuperat landskap 

med höjder och dalar. Flera åsformationer ger landskapet en 

omväxlande och tilltalande karaktär. Av dessa skäl, och på grund 

av karaktären av ålderdomligt odlingslandskap, är området av 

riksintresse för naturvården.

Bjärsjölagårds slott med omgivningar
Bjärsjölagårds slott med historiska lämningar visar på en lång 

och kontinuerlig historia från försvarsanläggning till gods och 

kalkindustri. Det omgivande  slottslandskapet karakteriseras av 

vidsträckta fält, hagmarker och allékantade vägar. Det tidigare 

kalkstensbrottet öster om godset är en väl utnyttjad geologisk 

och geografi sk exkursionslokal med artrik fl ora. Stenbrottet, 

som omges bl a av lummiga lövskogspartier med artrik fl ora, är 

av riksintresse för naturvården.

Område NO om Alestad
Området omfattar en i landskapet vackert utformad diabasgång. 

Floran inom området är mycket artrik.

Vägsträckningen Hylla - Knickarp, Knickarps by
Vägen Hylla - Knickarp leder genom ett kuperat, ålderdomligt 

och naturskönt kulturlandskap. Vägen har kvar sin ursprungliga 

sträckning och är väl anpassad efter terrängens naturliga 

topografi . Vägens placering är vald med omsorg då 

vägsträckningen mellan höjdstråk och slättbygd utgör ett 

naturligt dränerat underlag. Vägen utgör ett bra exempel på ett 

äldre vägsystem. Vägens sträckning och bredd samt anpassning 

till terrängen är av största betydelse.

L3-områden – områden med restriktioner gentemot be-
byggelse
Övrig mark. I huvudsak utgörs dessa platser av områden där 

jordbrukslandskap och en del mindre rena naturområden 

vilka inte har samma bevarandevärde ur natur eller 

landskapsbildssynpunkt som kategorierna ovan, men har 

betydelse för biologisk mångfald och rekreation. Grönområden 

som kan bidra till att befi ntlig grönstruktur utvecklas till 

sammanhängande stråk ska särskilt uppmärksammas. L3-

områden bör utvecklas som landsbygdsområde med inslag av 

både samlad och spridd bebyggelse.

Bostäder och anläggningar får tillkomma om det sker enligt den 

övergripande, önskade utvecklingen av L3-områden. I likhet med 

Landsbygdsområde 1 och 2 bör ny bebyggelse följa traditionell 

byggnadsstil och placering i landskapet. Mer omfattande 

bebyggelse ska alltid prövas i planprogram eller detaljplan. 

Ny bebyggelse, med undantag för jordbruksproduktion, ska 

alltid prövas enligt PBL. Detta gäller även mindre om- och 

tillbyggander.
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I likhet med övriga delar av Sjöbo kommun är det önskvärt att ny 

bebyggelse tillkommer främst genom förtätning. Verksamheter 

som har koppling till jord- och skogsbruk men även andra 

verksamhetsområden kan etableras och bör uppmuntras.

Jordbruksföretag bör ges företräde i planeringen, men satsningar 

för att öka den biologiska mångfalden och tillgänglighet bör 

göras i L3-områden. Vidare är det viktigt att vi bevarar kultur- och 

rekreationsmiljöer i L3-områden. Då L3-områden inte berörs av 

restriktioner genom riksintresse, naturreservat eller likande, är 

det viktigt att Sjöbo kommun tydligt visar hur utvecklingen för 

de olika L3-områdena ska se ut.

Planinriktning för L3-områden
Områdena ska bevaras och utvecklas som landsbygd, gröna 

områden eller samlade rekreations-områden. Bebyggelse 

och andra anläggningar kan tillkomma om dessa stödjer den 

önskade utvecklingen av områdena.

Förslag till mer omfattande bebyggelse eller andra anläggningar 

ska prövas i planprogram och/eller i detaljplan. Nytillkommande 

enskild bebyggelse prövas alltid i bygglov. (Undantag från detta 

gäller ekonomibyggnader för jordbrukets behov. Se riktlinjer för 

byggnation på landsbygden nedan). Ombyggnad och smärre 

kompletteringar av redan befi ntliga hus får ske i enlighet med 

riktlinjerna ovan.

Följande delar av Sjöbo kommun är L3-områden:

(områdesnamn tas fram)

Sammanfattande riktlinjer för byggnation på 
landsbygden
• Tillkommande bebyggelse skall utgå från lokala 

byggnadstraditioner med avseende på läge, placering och 

volym.

• Bebyggelsen ska utgå från platsens topografi , och skala 

och färgsättning ska anpassas till omgivningen. Etablerade 

landskapselement, vegetation, gärdsgårdar, markvägar 

etc., skall respekteras.

• Nya hus skall i första hand placeras i anslutning till befi ntlig 

bebyggelse.

• Nya hus skall inte byggas i oexploaterade områden om det 

innebär att platsens karaktär förändras negativt.

• När gårdar byggs till eller kompletteras med fl era hus 

skall den traditionella L-, U- eller slutna formen på 

gårdskomplexet respekteras.

• Nya bostäder som tillkommer vid generationsskiften skall 

placeras i direkt anslutning till befi ntliga gårdsbyggnader.

• En eventuell friare placering skall ha stöd i den omgivande 

landskapsstrukturen på samma sätt som äldre bebyggelse 

oftast har. Befi ntliga vegetationspartier bör dominera över 

bebyggelse.

• Ny bebyggelse ska undvika höjdlägen som kan ge upphov 

till nya silhuetter mot himlen samt öppna lägen där ny 

bebyggelse kan komma att dominera landskapet i ett 

större område.

• Aktiva befi ntliga jordbruksintressen som t.ex. djurhållning 

med skyddsavstånd ska prioriteras vid prövning av ny 

bebyggelse.

• Ny bebyggelse bör inte öka antalet direkta påfarter till de 

viktigaste vägarna.

• Ny bebyggelse får inte störa och/eller konkurrera med 

befi ntliga historiska landmärken som kyrkor och gravhögar 

eller kulturhistoriskt viktiga byggnader.

• Stora glasytor mot det öppna landskapet samt mot sjöar 

och vattendrag bör förekomma i begränsad omfattning 

eftersom de kan dominera över stora avstånd genom 

refl exer dagtid och belysning kvällstid.
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Planstrategi  Landsbygdsområde 1 Landsbygdsområde 2 Landsbygdsområde 3 
Områdesbeskrivning 
Typ av miljö 
 
 
 

Områden med stor betydelse för natur-, kultur- 
och friluftsintressen. Områdena är t.ex. Natura 
2000, riksintressen och eller naturreservat.  

Kultur- och naturmiljöer, stor biologisk mångfald och 
rekreation. Avgränsas i regel av landskapsbildskydd. 

Jordbruksområden med mindre naturområden, 
med mindre värde än landsbygdsområde 1 och 2. 
Har dock stor betydelse för biologisk mångfald, 
kulturmiljö, rekreation och produktion.  

Hur används området  
Varför är det 
skyddsvärt? 
 
    

Områdena har stora värden för rekreation, 
biologisk mångfald och natur- och kultur. 

Naturområden och kulturlandskap med blandad 
äldre bebyggelse, jordbruksmark, hagmark och 
naturmark.   

Blandad bebyggelse, jord- och skogsbruksmark, 
hagmark samt naturmark. Bör utvecklas som 
landsbygdsområde med bebyggelse och 
grönområden för rekreation.  

Ny bebyggelse  
 
 
 
 
 

I princip ingen nybebyggelse. Undantag för 
nybebyggelse som kan anses främja områdets 
karaktär och användning samt jord-och 
skogsbruk. Nybebyggelsen skall följa traditionell 
byggnadsstil och placering. 

Restriktion för ny bebyggelse och fysiska 
förändringar. Vid stort allmänintresse medges ny 
bebyggelse, dock med krav på utformning och 
placering. Förtätning vid befintlig bebyggelse, utan 
att förändra bymiljön eller landskapet.  

Bostäder och anläggningar får tillkomma men ska 
vara i linje med den övergripande önskade 
utvecklingen av området. Nybebyggelse bör följa 
traditionell byggnadsstil och placering. 

Planförfarande 
 
 
 
 
 
 

Prövning av planändring skall alltid ske genom 
FÖP alt. DP. Prövning av bygglov enligt PBL. 
Bygglovsbefriade åtgärder prövas enligt MB. 
Sjöbos Naturvårdsprogram och Värdefull 
kulturmiljö konsulteras.  

Vid all prövning ska naturvårds- och 
kulturmiljöprogram beaktas. Vid större förändringar 
skall FÖP alt. planprogram upprätas. Nybebyggelse, 
med undantag för jordbruksproduktion, skall alltid 
prövas i PBL. Mindre om- och tillbyggander gäller 
enligt PBL.  

Förslag till omfattande bebyggelse ska alltid 
prövas i planprogram alt. DP. Nybebyggelse, med 
undantag för jordbruksproduktion, skall alltid 
prövas i PBL. Mindre om- och tillbyggander gäller 
enligt PBL.  

Kommande 
användning och 
skötsel 

Befintliga skötselförordningar (Natura 2000, 
naturreservat, riksintresse) samt Sjöbo kommuns 
naturvårdsprogram gäller. Nya skötselplaner bör 
upprättas.  

Skötas så att natur och kulturvärden inte går 
förlorade. Vindkraftverk kan komma att etableras. 
Riktlinjer för skötsel av kulturmiljö och byggnader 
bör upprättas.  

Jordbruksföretagen bör ges företräde men 
satsningar för att öka den biologiska mångfalden 
och tillgänglighet bör även göras. Viktigt att 
bevara kultur- och rekreationsmiljöer.  

Landskapsområden i Sjöbo kommun (L1-, L2- och L3-områden)
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