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Inledning
Bakgrund
Denna känslighetsanalys har tagits fram som ett underlag till Sjöbo kommuns översiktsplan. Syftet är att ge
fördjupad kunskap om de områden i kommunen som är
utpekade som riksintressen för kulturmiljövården. Fokus
ligger på områdenas känslighet för ny bebyggelse. Inspiration till analysens upplägg kommer från ”Landskapsoch kulturmiljöanalys, Trelleborgs kommun” framtagen
av Tyréns 2017.
Vad är riksintressen?
Riksintressen för kulturmiljövården är nationellt betydelsefulla områden som ska spegla landets historia. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Riksintressen regleras genom Miljöbalken
3 kap. 6 §.
Områden av riksintresse för kulturmiljövården pekas ut
av Riksantikvarieämbetet i en process där länsstyrelse
och kommun är delaktiga. Länsstyrelsen har tillsynsan-

svar och ska bland annat tillse att kommunerna beaktar
riksintressena i sin fysiska planering. Kommunerna är
skyldiga att säkerställa riksintressena i sin översiktsplan.
RAÄ:s riksintressebeskrivningar
Till varje utpekat område av riksintresse finns en beslutstext upprättad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Texten är kortfattad och uppdelad i två avsnitt, ”Motivering” och ”Uttryck för riksintresset”. Motiveringen
ringar in områdets riksintressanta kulturhistoriska sammanhang. Nyckelbegrepp, återgivna i kursiv stil beskriver den riksintressanta helhetsaspekt som i första hand
ska tas till vara i respektive område. Uttrycken för riksintresset är fysiskt avläsbara inslag i landskapet som är ett
resultat av den kulturhistoriska utveckling som legat till
grund för utpekandet. Det kan till exempel vara hela miljöer, byggnader, markslag eller visuella samband. Genom
dessa kommer de riksintressanta, kulturhistoriska sammanhangen till uttryck.

Vad är en känslighetsanalys?
Miljöer med stora kulturhistoriska värden kan i varierande grad vara känsliga för ändringar, beroende på vilka
sätt de kulturhistoriska värdena kommer till uttryck. En
känslighetsanalys är alltså inte detsamma som en kulturhistorisk värdering, utan det är att gå ett steg vidare. Till
grund för en känslighetsanalys behövs en beskrivning av
miljöns kulturhistoriska värden och hur dessa kommer
till uttryck. I det här fallet utgör Riksantikvarieämbetets
riksintressebeskrivningar det underlaget.
Avgränsningar
Denna analys handlar om miljöernas känslighet för nybyggnation i relation till de uttryck och värden som lyfts
fram i riksintressebeskrivningen. Inom de utpekade områdena finns i många fall även kulturmiljövärden av regionalt eller lokalt intresse som man behöver ta hänsyn till.
Analysen gäller känsligheten för nybyggnation på en
översiktlig nivå, i relation till riksintresset. Det är inte en
bedömning av enskilda befintliga byggnaders bevarandevärde.
Känslighetsanalysen gäller miljöernas kulturhistoriska
värden. Andra aspekter, som exempelvis naturvärden, har
inte tagits i beaktande.

Övedsklosters slottslandskap sett från Frualid.
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Övedskloster - Tullesbo [M100]
RAÄ:s riksintressebeskrivning
Motivering
Slottslandskap och odlingslandskap utmed Vombsjön
med förhistorisk bosättningskontinuitet, som sedan
medeltiden präglats av klostret och senare godsförvaltningen vid Övedskloster och de spår i såväl landskap
som bebyggelse som förvaltningen genom århundranden bidragit till. Bebyggelsen har ett betydande arkitektur- och socialhistoriskt intresse. (Fornlämningsmiljö).

Mycket känsliga miljöer
Miljöer som är mycket känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.

Känsliga miljöer
Miljöer som bedöms som känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.
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Uttryck för riksintresset
Stensättningar och gravhög vid Frualid och Klintahus.
Slottslandskapet kring det f.d. klostret Övedskloster
med en av röd övedssandsten uppförd slottsanläggning och paviljonger av C Hårleman från 1776 - en av
landets främsta rokokoanläggningar med interiörer av
slottsarkitekten J E Rehn. Välbevarad ekonomi- och
arbetarbebyggelse i korsvirke och rött tegel från tiden
1700-1800-tal, park, slottskyrka (sockenkyrka) av C
Hårleman. Monumentala alléer, troligen ritade av Hårleman, planterade på delvis högt uppbyggda stenklädda
vägbanker som viktiga komponenter i den väl genomförda 1700-talsanläggningen samt änkesätet Tullesbo
skapat av J E Rehn 1780 i utpräglad rokoko. Skola och
fattighus från 1800-talets första decennier, välbevarade
stora plattgårdar i korsvirke eller tegel från tiden 17001900-tal. Öveds sandstenbrott anlagt under 1700-talets
andra hälft i samband med uppförandet av Övedskloster. Betydande sandstensbrytning fram t.o.m. 1900- talet. Charlottenlunds f.d. änkesäte.(Miljön berör även
Eslövs kommun). (Stenbrott).
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Övedskloster - Tullesbo [M100]
Beskrivning av området
Riksintresseområdet är beläget norr och öster om Vombsjön, och omfattar slotten Övedskloster och Tullesbo med
omgivande slottslandskap. Landskapet är kuperat och
består framför allt av odlingsmark med inslag av betesmark och skog, varav en stor del är ädellövskog. I östra
delen av området finns vulkanresten Frualid som är en
skogbevuxen höjdrygg och Vassen, en sjö bildad genom
uppdämning av en bäck. I områdets sydligaste del finns
Hultan, en tidigare ljungmark som idag i huvudsak utgörs
av barrträdsplantering.
Det slottspräglade kulturlandskapet består av karaktäristiska, stora odlingsmarker och omfattande väg- och allésystem anlagda på 1700-talet. Inslag av ädellövskog och
betesmark, exempelvis vid Vombsjöns strand, är också typiska inslag. Övedskloster är ett aktivt jordbruk, vilket är
en förutsättning för landskapets prägel. Det finns en lång
bosättningskontinuitet som kommer till uttryck i bland annat stensättningar och gravhögar. Det finns även spår efter
äldre tiders markanvändning vid godset, som till exempel
stengärdsgården runt den gamla jaktparken, djurgården,
väster om Charlottenlund.
Centralt i riksintresseområdet ligger rokokoslottet Övedskloster med tillhörande parkanläggning, ekonomibyggnader och arbetarbostäder från olika tider. Slottet är uppfört
av den lokalt brutna övedssandstenen, med karaktäristiskt
rosa färg. Bebyggelsen runt slottet består av en mångfald
av byggnader varav de flesta har en ålderdomlig och välbevarad karaktär. Slottets parkanläggning har historiskt
sett varit mer omfattande med en utbredd landskapspark
som omgivit anläggningen. Det finns bevarade spår av
denna idag och ett visst restaureringsarbete har påbörjats.
Intill slottsanläggningen ligger Öveds sockenkyrka, monumentalt belägen i fonden av en allé, flankerad av fd fattighus och skola.
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I hela riksintresseområdet finns bebyggelse som har historisk koppling till Övedskloster. I norra delen av området ligger Tullesbo slott, uppfört på 1780-talet som änkesäte av familjen Ramel på Övedskloster. Intilliggande
Tullesbo gård är ett säteri med anor i medeltiden som
varit i Övedsklosters ägo. Detsamma gäller Svansjö vid
Vombsjöns norra strand. Charlottenlund strax norr om
slottsanläggningen uppfördes som änkesäte av familjen
Ramel, och Ekebäck söder om slottet byggdes av Otto
Ramel på 1930-talet. Torps gård och Övedsgården är
plattgårdar bildade av godset i samband med skiftesreformer på 1800-talet. Runt om i landskapet finns mindre
arrendegårdar och arrendehus såsom Åsagården, Askerödshuset, Djurgårdshuset, Blommeröd m.fl. som är eller
har varit del av godsförvaltningen.
Öved, Skartofta och Torps by är byar med medeltida eller äldre ursprung, vars bytomter är fasta fornlämningar.
Öster om Tullesbo gård finns även fornlämningen Kärrby
bytomt, men byn försvann när plattgården Kärrby gård
(ligger utanför riksintresseområdet) bildades på 1800-talet. Byarna har historiskt sett tillhört godsen Övedskloster och Tullesbo. Bebyggelsen är påverkad av 1800-talets
skiftesreformer och godsens stordrift, vilket gör att husen
bitvis ligger relativt glest på bytomterna. Särskilt tydligt
är detta i Torp. I Torp och Skartofta är bygatornas slingrande sträckning bevarad sedan tiden före skiftena, vilket
är av stort värde för miljöernas historiska karaktär.
Öveds gamla järnvägsstation, söder om slottet, är del av
slottslandskapet. Stationen låg vid linjen Kävlinge-Sjöbo
som trafikerades fram till 1954. Ett stickspår ledde från
stationen till sandstenbrottet. Inom riksintresseområdet
finns fler järnvägshistoriska lämningar såsom stationsbyggnaden i Täpperöd, banvallen längs Vombsjöns strand
och banvaktsstugor.

I områdets skogbevuxna sydöstra del finns ett aktivt stenbrott, där granitgnejs till grus och makadam bryts idag.
Eventuellt har den välkända Övedssandstenen brutits på
platsen tidigare. Nordost om det aktiva stenbrottet (utanför riksintressegränsen) finns spår av äldre övedssandstensbrott, exempelvis det vattenfyllda så kallade Helveteshålet.

Övedskloster.

Tullesbo.
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Övedskloster - Tullesbo [M100]
Mycket känsliga miljöer
Det huvudsakliga uttrycket för riksintresset är slottslandskapet, ett begrepp som omfattar såväl bebyggelse som
landskap. En stor del av riksintresseområdet utgörs av
denna typ av landskap, i och med att området är så präglat av godsen.
Övedsklosters slottsanläggning med slott, park, ekonomibyggnader och arbetarbostäder utgör en helhetsmiljö
som är mycket känslig för nya tillägg. Här bör i princip
ingen ny bebyggelse tillkomma. Undantag kan göras för
exempelvis rekonstruktioner som del i väl underbyggda
restaureringsprojekt.
Det slottspräglade kulturlandskapet med stora odlingsarealer och långa alléer är monumentalt. I detta landskap
uppstår vidsträckta vyer och siktlinjer som är av avgörande betydelse för miljöns karaktär. De stora, öppna landskapspartier som omger riksintresseområdets alléer och
bebyggelse av dignitet är därför mycket känsliga för nya
tillägg, och här bör man vara mycket restriktiv vad gäller ny bebyggelse. Även betesmarker och landskap med
synliga fornlämningar som hägn, gravhögar och stensättningar är mycket känsliga och där bör i princip ingen ny
bebyggelse tillkomma.
Kännetecknande för bebyggelse som arrendegårdar,
plattgårdar och småhus med koppling till godsförvaltningen är att de ofta är ensamliggande. Känsligheten för
nybyggnation i närheten av den här typen av bebyggelse
bedöms därför som mycket stor och man bör vara mycket
restriktiv vad gäller ny bebyggelse. Exempel på detta är
plattgårdarna Torp och Övedsgården samt Svansjö. Dessa
gårdar har pampiga mangårdsbyggnader som utgör blickfång i det storskaliga slottslandskapet. Tullesbo slott och
Charlottenlund är två välbevarade änkesäten med till-

hörande trädgårdar vars omedelbara omgivningar också
är mycket känsliga för ny bebyggelse. Här bör i princip
ingen ny bebyggelse tillkomma.
Bebyggelsen i Öveds by är förhållandevis spridd. I de delar som ligger närmast Mölledammen och kyrkan finns en
hög grad av välbevarad bebyggelse kvar, och här bör man
vara mycket restriktiv vad gäller nybyggnation. Dock kan
enstaka tillägg på historiskt dokumenterade bebyggelselägen vara möjliga utan att skada riksintresset, under förutsättning att det sker med största hänsyn och varsamhet
vad gäller placering, volym och gestaltning. Observera
att Öveds bytomt är klassad som fast fornlämning.
Känsliga miljöer
I Skartofta och Torp kan enstaka kompletterande bostadshus stärka bykaraktären. Den nordöstra delen av Öveds
by är präglad av yngre bebyggelse, delvis belägen utanför
bytomten. Här finns utrymme för komplettering med ett
fåtal bostadshus. I samtliga byar gäller att man bör vara
restriktiv vad gäller nybyggnation, och att stor varsamhet
ska iakttagas vad gäller placering, volym och gestaltning.
Observera att bytomterna är klassade som fasta fornlämningar.

Bebyggelse i Öveds by.

Inom riksintresseområdet finns skogbevuxna områden
som saknar det öppna landskapets monumentalitet och
vyer. Även skogsområden, framför allt ädellövskog, är
dock karaktäristiskt för slottslandskapet och man bör
vara restriktiv vad gäller nybyggnation här.
I de järnvägshistoriska miljöerna Täpperöd och Öveds
station bör enstaka bebyggelsetillägg kunna göras utan
skada för riksintresset. Miljöerna är dock känsliga och
varsamhet krävs vad gäller placering, volym och gestaltning.
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Stora allén vid Övedskloster.
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Everlöv - Kumlatofta - Ilstorp [M101]
RAÄ:s riksintressebeskrivning
Motivering
Dalgångsbygd kring Klingavälsån med omgivande
svagt kuperade odlingslandskap påverkad av flygsand
och präglat av jordbruk och betesdrift med av skiftena
tämligen opåverkade byar och delvis spridd bebyggelse
med lång kontinuitet.
Uttryck för riksintresset
Äldre väg- och ägogränssystem, översilade strandängar. Kyrkbyarna och de medeltida kyrkorna Ilstorp och
Everlöv - den sistnämnda med medeltida stiglucka och
förnämliga kalkmålningar, skolor, fattighus, prästgårdar
och utskiftad bebyggelse från 1800-1900-talen. Kumlatofta by med kringbyggda gårdar från 1700 - 1800-tal av
tegel och korsvirke med halmtak.

Mycket känsliga miljöer
Miljöer som är mycket känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.

Känsliga miljöer
Miljöer som bedöms som känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.
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Everlöv - Kumlatofta - Ilstorp [M101]
Beskrivning av området
Riksintresseområdet är beläget nedanför Romeleåsens
östra sluttning och består av byarna Everlöv, Kumlatofta
och Ilstorp med omgivande landskap. Genom områdets
östra del flyter Klingavälsån, omgiven av en vidsträckt
och flack dalgång som till stor del består av ängs- och
betesmark. Området i övrigt är i huvudsak uppodlat, med
vissa mindre skogbevuxna partier.
Ilstorp och Everlöv är historiska sockencentrum med
prästgårdar, skolhus och välbevarade medeltida kyrkor.
I Everlöv ligger flera gårdar kvar på bytomten, som dock
är utsträckt och uppdelad vilket gör att bebyggelsen delvis ligger glest. Före skiftena runt år 1800 låg dubbelt så
många gårdar inne i byn. Prästgården ligger direkt väster

om kyrkan och består idag endast av ett bostadshus från
mitten av 1900-talet, uppfört sedan den tidigare prästgården brann. Nordost om kyrkan ligger skolbyggnaderna.
Även i Ilstorp glesades bykärnan ut väsentligt i samband
med skiftena, och det fortsatte successivt under hela
1800- och 1900-talen. Bebyggelsen i byn sträckte sig
från början längre söderut och österut. Byns gamla skola
ligger direkt söder om kyrkan och prästgården öster om
kyrkan. I Kumlatofta genomfördes enskifte i början av
1800-talet. Tre kringbyggda gårdar finns kvar vid bygatan och bildar en ovanligt sammanhållen och välbevarad
bymiljö.
Landskapet är präglat av skiftesreformerna bland annat
genom flera större gårdar som flyttades ut från byarna el-

Ilstorps kyrka.
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ler tillkom genom hemmansklyvningar under framför allt
början av 1800-talet. På ett för skifteslandskapet karaktäristiskt vis ligger dessa gårdar som öar i odlingslandskapet.
De mindre bördiga delarna av landskapet, som historiskt
sett ofta utgjort utmark eller torvmossar, är på flera ställen skogbevuxna. Här har en mer småskalig bebyggelse
växt fram under 1800-1900-talen. Kumlatoftavägen mellan Kumlatofta och Everlöv är en gammal vägsträckning
från tiden före skiftena. Längs vägen finns spridd bebyggelse som tillkommit under 1800- och 1900-talet, både
utskiftade gårdar och enstaka hus.

Betesmark vid Klingavälsån.
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Everlöv - Kumlatofta - Ilstorp [M101]
Mycket känsliga miljöer
Ängs- och betesmarkerna vid Klingavälsån är ett öppet
och flackt kulturlandskap med långa siktlinjer och vidsträckta vyer. I ett sådant landskap blir nya tillägg påtagliga och kan innebära skada för riksintresset. Här bör i
princip ingen ny bebyggelse tillkomma.
De öppna landskap som omger kyrkbyarna Ilstorp och
Everlöv gör att kyrkorna bildar tydliga landmärken och
blickfång. Bykaraktären stärks av de öppna omgivningarna, vilket gör närliggande landskap mycket känsligt för
nybyggnation och man bör vara mycket restriktiv. Detsamma gäller Kumlatofta, där kontrasten mellan det omgivande landskapet och den mycket täta bykärnan är av
stor betydelse för kulturmiljöns avläsbarhet.
Ensamliggande gårdar med välbevarad karaktär och exponerat läge i landskapet finns framför allt norr och väster om Kumlatofta, samt gården Kolsbjär. Här är riksintressets uttryck tydliga och känsligheten för nya tillägg är
därför mycket stor.
I Ilstorp utgör kyrkan, den gamla prästgården och skolan
en sammanhållen, mycket känslig miljö där riksintresset tydligt kommer till uttryck. Everlövs bykärna med
den centralt belägna och väl exponerade kyrkan och den
slingrande bygatan är också en mycket känslig miljö. Här
bör man vara mycket restriktiv vad gäller ny bebyggelse.
Dock kan enstaka tillägg på historiskt dokumenterade bebyggelselägen vara möjligt utan att skada riksintresset,
under förutsättning att det sker med största hänsyn och
varsamhet vad gäller placering, volym och gestaltning.
Observera att bytomterna är klassade som fast fornlämning.
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Kumlatofta är en unik bymiljö, med de tätt liggande och
mycket välbevarade fyrlängade gårdarna. Här bör ingen
ny bebyggelse tillkomma. Bytomten är klassad som fast
fornlämning. Gården Kumlatofta 5:12, är byggnadsminnesförklarad.
Känsliga miljöer
De mer småskaliga och bitvis skogbevuxna partierna i
riksintresseområdets mellersta och nordvästra delar är
inte lika känsliga för nya tillägg som de vidsträckta och
öppna landskapen. Längs vägen mellan Kumlatofta och
Everlöv finns successivt tillkommen bebyggelse från
1800-talet och framåt, liksom i riksintresseområdets
nordvästra kant. Här är enstaka kompletteringar med bostadsbebyggelse möjlig utan konflikt med riksintressets
intentioner. Man bör dock vara restriktiv vad gäller nybyggnation, då det är av stor vikt att bebyggelsen även
fortsatt är spridd och inte blir sammanhängande. I den
känsliga miljön krävs varsamhet vad gäller placering, volym och gestaltning.

En av gårdarna i Kumlatofta by.

I Ilstorp har bebyggelsen i bykärnan historiskt sett varit tätare. Öster och söder om nuvarande bybebyggelse
kan komplement av enstaka bostadshus göras förutsatt
att varsamhet iakttages vad gäller placering, volym och
gestaltning. Observera att bytomten är klassad som fast
fornlämning.

Everlövs kyrka.
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Sövde - Sövdeborg [M104]
RAÄ:s riksintressebeskrivning
Motivering
Slottslandskap i övergångszonen mellan slätt- och risbygd där såväl landskap som det karaktäristiska byggnadsbeståndet genom århundraden präglats av godsförvaltningen vid Sövdeborgs slott. (Borgmiljö).
Uttryck för riksintresset
Omfattande allésystem och stora ädellövskogspartier, betade översilningsmarker och strandängar utmed
Sövde- och Snogeholmssjöarna. Sövde medeltida kyrka
med landskapsdominerande läge och tillhörande kyrkby
med bebyggelse av korsvirke och tegel från 1700-1800tal, gatehus, mejeri och prästgård. Lämningar efter det
medeltida Absalons borg. Sövdeborgs 1590-tals slott
med märkliga salstak från 1600-talet, omgestaltat under
1840-talet av C G Brunius i medeltidsromantiserande
stil, vallgravar, porthus, välbevarad och tidstypisk ekonomi- och arbetarbebyggelse i tegel och korsvirke från
tiden 1700-1900tal.

Mycket känsliga miljöer
Miljöer som är mycket känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.

Känsliga miljöer
Miljöer som bedöms som känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.
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Sövde - Sövdeborg [M104]
Beskrivning av området
Riksintresseområdet ligger på västra sidan Sövdesjön,
och omfattar byn Sövde och slottslandskapet runt Sövdeborgs slott. I sydost tangerar området Snogeholmssjön.
Området är till stora delar skogbevuxet men har inslag
av betesmarker och mindre odlingsytor, framför allt vid
Sövdesjön. Förutom bebyggelsen i Sövde och själva slottet med kringbyggnader är området glest bebyggt.

dock av hus från 1900-talet, däribland Hembygdsgården
och prästgården vid kyrkan som båda är från tidigt 1930tal. I byns ytterkanter finns småhusbebyggelse från sent
1900-tal. Byns historia är präglad av närheten till godset.
Gatehusen beboddes av arbetare vid godset, och den gedigna tegelbyggnad som ligger mittemot musteriet (ursprungligen mejeri) uppfördes av godset som pensionärsbostad på 1880-talet.

I Sövde leder den gamla bygatan längs med Sövdesjöns
strand, och det är utmed denna väg som den historiska
bebyggelsen är koncentrerad. Här finns inslag av äldre
gatehus som på karaktäristiskt vis ligger med långsidan
mot gatan, framför allt öster om kyrkan. En äldre gård
finns också bevarad inne i byn. Bebyggelsen domineras

Sövde kyrka är medeltida och ligger högt belägen invid
Sövdesjön, med prästgården på ena sidan och den nya
kyrkogården från mitten av 1800-talet på den andra sidan. Kyrkogården är naturskönt belägen på en halvö i
Sövdesjön där Absalons borg låg på 1100-talet.

Sövdeborgs slott.
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Öster om Sövde breder det skogbevuxna slottslandskapet
ut sig, och inbäddat i detta landskap ligger Sövdeborgs
slott på en holme i Sövdeborgssjön. Slottet är omgivet av
en vallgrav och utanför den en parkanläggning. I slottets
närhet finns ekonomibyggnader och gamla arbetarbostäder. Även längre bort, längs Slottsvägen, finns spridda
hus som historiskt varit kopplade till godsförvaltningen.
Vägarna närmast slottet är kantade av stora, gamla alléträd. Skogslandskapet är omväxlande med både äldre
ädellövskog och blandskog. Närmast Sövdesjön öppnar
landskapet upp sig med stora betesmarker vid sjökanten.

Betesmark vid Sövdesjön.
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Sövde - Sövdeborg [M104]
Mycket känsliga miljöer
Miljön runt den medeltida kyrkan, med kyrkogårdar
och prästgård samt udden med lämningar efter Absalons
borg, utgör en mycket känslig kulturmiljö där man bör
vara mycket restriktiv med ny bebyggelse.
Slottslandskapet runt Sövdeborgs slott utmärker sig genom att vara glest bebyggt, och de enstaka hus som finns
har en historisk koppling till godset. Tillägg av ny bebyggelse i denna miljö kan komma i konflikt med riksintresseutpekandet.
Bebyggelsen längs den gamla bygatan i Sövde, Sövdeborgsvägen, har en bevarad bykaraktär, med tät bebyggelse som ligger med långsidan mot gatan, även om
många av husen är av yngre datum. Särskilt tydligt är
detta öster om kyrkan. Här bör man vara restriktiv med
ny bebyggelse, och hänsyn krävs vad gäller placering,
volym och gestaltning.

Sövde by.

Gatehus i Sövde by.

Känsliga miljöer
I de delar av Sövde tätort som domineras av sentida bebyggelse ska ny bebyggelse utformas med hänsyn till
miljön vad gäller volym och placering. Detsamma gäller
de obebyggda områden i anslutning till tätorten som inte
är del av det mycket känsliga slottslandskapet.
I riksintresseområdets nordvästliga del finns ett mindre
område där slottslandskapets karaktär inte är lika starkt
uttryckt. Området är dock känsligt såtillvida att dess lantliga karaktär ska bibehållas. Enstaka komplement med ny
bebyggelse kan göras förutsatt att hänsyn tas vad gäller
placering, volym och gestaltning.

Arbetarbostäder och allé vid Sövdeborgs slott.
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Ädellövskog vid Sövdeborgs slott.
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Hallsbergs stenar [M179]
RAÄ:s riksintressebeskrivning
Motivering
Trädgård med unika bild- och textstenar skapade som
uttryck för det sena 1800-talets religösa strömningar.
(Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset
Hallsbergs fyrlängade gård och undantagsbyggnad med
märklig trädgård med huggna bildstenar samt lämningar
efter tillhörande vattenkvarn och ett rikt förgrenat gångoch parksystem, som förvaltas av Färs härads hembygdsförening. I området ingår även: Kringliggande
betesmark.

Mycket känsliga miljöer
Miljöer som är mycket känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.

Känsliga miljöer
Miljöer som bedöms som känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.
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Hallsbergs stenar [M179]
Beskrivning av området
Riksintresseområdet omfattar Hallsbergs gård och den
söder därom belägna undantagsbyggnaden med sin trädgård med bildstenar. I området ingår också det närmast
omgivande landskapet. Det är ett böljande, öppet och relativt småskaligt kulturlandskap med åker och betesmark
som bryts av med glesa trädridåer och stengärdsgårdar.
Bebyggelsestrukturen är präglad av skiftena och består
av spridda, ensamliggande gårdar. I områdets västra och
södra del slingrar två mindre vattendrag, varav det södra
möjliggjorde kvarnverksamheten vid undantagsbyggnaden.

Hallsberg gård med betesmarker och vägen mot Möllehuset.

Hallsbergs gård flyttades ut från Heinge by vid enskiftet 1825. Det är en fyrlängad gård med kullerstensbelagd
gårdsplan. Bostadslängan är i korsvirke. I söder ligger undantagshuset Möllehuset med trädgård, bäck och kvarndamm. I trädgården finns bildstenarna som möllaren Nils
Nilsson (1818 – 1896) högg på ålderns höst. Gården och
Möllehuset förbinds genom en stengärdsgårdskantad väg
som går genom hagmarkerna.
Mycket känsliga miljöer
Hallsbergs gård, undantagshuset med trädgård och stenar
samt kvarnmiljön och kringliggande betesmark är tydliga
uttryck för riksintresset. I denna miljö bör i princip ingen
ny bebyggelse tillkomma.
Känsliga miljöer
Riksintresseområdet utgörs av ett småskaligt skifteslandskap med ensamliggande gårdar. Detta landskap är en
värdefull inramning runt gården och tydliggör dess historiska sammanhang. Miljön är känslig och man bör vara
mycket restriktiv vad gäller nybyggnation.

Hallsbergs gård.

Möllehuset.
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En av bildstenarna vid Möllehuset.
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Södra Åsum [M180]
RAÄ:s riksintressebeskrivning
Motivering
Sockencentrum med kringliggande odlingsbygd kring
Åsums ån. (Kvarnmiljö, Rekreationsmiljö).
Uttryck för riksintresset
Södra Åsums medeltida kyrka med platt innertak i
långhuset, Södra Åsums nya kyrka från 1800- talet.
Åsumsgården, ån och de till kvarnindustrin knutna anläggningarna, kvarndämme, kvarn, kvarnränna, skola
och stenvalvsbro med fyra valv samt ett av länets äldsta
friluftsbad med bad- och solterrasser från 1920-talet. I
området ingår även: Betade ängs- och hagmarker samt
utmed ån översilningsmarker.

Mycket känsliga miljöer
Miljöer som är mycket känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.

Känsliga miljöer
Miljöer som bedöms som känsliga för nybyggnation i relation till avsikten med riksintresset.
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Södra Åsum [M180]
Beskrivning av området
Riksintresseområdet omfattar en miljö vid Åsumsån, som
rinner direkt norr om Sjöbo tätort. Ån är slingrande och
förgrenar sig, och dess omgivningar är lummiga och natursköna. Norra delen av riksintresseområdet är lantligt,
och i söder är det präglat av närheten till tätorten. Vid
Redskapsgatan i områdets sydvästra del har ny bebyggelse tillkommit som innebär att uttrycken för riksintresset har gått förlorade.

omfattande ekonomibyggnader av varierande ålder och
karaktär. Miljön är numera präglad av hästhållning och
ridsport. Åsums gårds huvudbyggnad ligger öster om
ekonomibyggnaderna, nära ån omgiven av en parkanläggning, och är uppförd på 1910-talet i en engelskinspirerad jugendstil. Gården var på 1600-talet ett adelsgods,
och från 1700-talet till 1860-talet ägdes den av Övedskloster. Det var Hans Ramel på Övedskloster som på
1700-talet lät bygga stenbron över Åsumsån.

Ett annat tydligt uttryck för Södra Åsum som sockencentrum i en expansiv bygd är Södra Åsums (nya) kyrka,
uppförd vid sekelskiftet 1900 i nygotisk stil. Söder om
den nya kyrkan tar tätortsbebyggelsen vid, med villabebyggelse av varierande ålder. Framför allt invid Södra
Åsumsvägen som är den gamla landsvägen, finns viss
bebyggelse från 1800- och tidigt 1900-tal. En stor del
av husen i området är uppförda under senare delen av
1900-talet och även under 2000-talet.

På norra sidan ån ligger Södra Åsums gamla kyrka och
Åsumsgården omgivna av ett öppet odlingslandskap.
Kyrkan uppfördes på medeltiden och låg då centralt i
Åsums by (”Södra” lades till 1855). Byn låg norr om kyrkan (delvis utanför riksintresseområdet) och idag finns
det endast fragmentarisk bebyggelse kvar på bytomten.
Söder och öster om kyrkan breder Åsums gård ut sig med

Söder om ån ligger Åsums vattenkvarn, uppförd på
1860-talet på Åsums gårds mark. Kvarnen var i bruk till
1965 och utgör idag en välbevarad kvarnmiljö med kvarn
och möllarebostad. Snett mittemot kvarnen ligger Åsums
gamla skola från 1808 och intill den en yngre skolbyggnad. Skolorna är en viktig del av Södra Åsum som historiskt sockencentrum.

I riksintresseområdets sydöstligaste del finns spår efter
ett friluftsbad från 1920-talet. En anläggning med trappor och solterrasser finns vid Forskaregatans norra avslutning.

Stenvalvsbron över Åsumsån.
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Södra Åsums gamla kyrka.
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Södra Åsum [M180]
Mycket känsliga miljöer
Åsumsån är en central pulsåder genom riksintresseområdet och ålandskapet i sin helhet är mycket känsligt för
ingrepp. Såväl stenvalvsbron, vattenkvarnen som friluftsbadet har tillkommit med direkt koppling till ån. Åsumsgården med mycket lång kontinuitet på platsen är också
betydelsefull för de historiska sambanden. Platsens betydelse som sockencentrum kommer till uttryck i de båda
kyrkorna samt skolhusen. De öppna fälten norr om Södra
Åsums nya kyrka är av stor betydelse för att markera
platsens lantliga karaktär, i kontrast till tätortsbebyggelsen i söder. Bytomten och stenvalvsbron är klassade som
fast fornlämning.

enstaka bostadshus möjlig. Vid nybyggnation krävs en
anpassning till miljön vad gäller volym, placering och
gestaltning. Exempelvis är kyrkans roll som landmärke
av stor vikt att beakta. Detsamma gäller söder om den
nya kyrkan. Observera att bytomten är klassad som fast
fornlämning.
Obebyggt område i riksintresseområdets sydöstra är
känsligt i och med sin närhet till ålandskapet. Här bör
man vara restriktiv med nybyggnation och det krävs en
anpassning till miljön vad gäller volym och placering.

Känsliga miljöer
Norr om Södra Åsums gamla kyrka och Åsums gård
finns öppen odlingsmark. I detta område är det viktigt
att bibehålla den lantliga karaktären, och man bör vara
restriktiv vad gäller ny bebyggelse. I anslutning till befintliga bebyggelsestrukturer är dock komplettering med

Södra Åsums vattenkvarn.
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Stenvalvsbron med Södra Åsums gård i fonden.

Trappor vid det gamla friluftsbadets solterrasser.
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