
 

  BILAGA 
  

1(6) 

2021-04- 
  

436-00-2022  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

Etapp mellanbygd, riksintressemiljöer 
 

Antal Beteckning Namn Beskrivning Kommun 

1 L:K10 Andrarum - 
Kristinehov 

Herrgårdsmiljö med Kristinehovs slott och 
Andarums alunbruk, som länge utgjorde 
Skånes största industri. 

Tomelilla 

2 L:K17 Araslövs 
farmer 

Odlingslandskap präglat av stora 
dikningsföretag i samband med enskiftet 1780 
och de då bildade s.k. farmerna med 
ståndsmässiga byggnader, som gav området 
ett högt såväl landskaps- som 
byggnadshistoriskt värde. 

Kristianstad 

3 L:K32 Båstad Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-
talets rekreationsliv. 

Båstad 

4 M:36 Båstad - 
Norrvikens 
trädgårdar 

Rekreationslandskap med bebyggelse och 
anläggningar för trädgårdsodling, 
undervisning och förströelse som återspeglar 
utvecklingen av samhällets syn på människor, 
hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning – 
från sekelskiftet 1900 och fram till idag. 

Båstad 

5 L:K20 Bäckaskog - 
Kjugekull 

Småbrutet odlingslandskap med 
fornlämningar och slottsmiljö. 

Kristianstad 

6 L:K35 Dags hög Fornlämningsmiljö med Skånes och en av 
landets största gravhögar. 

Båstad 

7 M:K63 Ellinge - 
Västra 
Sallerup 

Dalgångsbygd och slottslandskap kring Bråån 
och Ellinge slott där godsförvaltningen sedan 
medeltiden satt sin prägel på såväl landskapet 
som bebyggelsens gestaltning  samt de till 
slottet hörande underlydande gårdarna.  

Eslöv 
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8 M:182 Eslöv Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens 
och industrialismens betydelse. 
tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den 
rena landsbygden successivt utvecklades till 
planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så 
småningom stad. 

Eslöv 

9 M:K101 Everlöv - 
Kumlatofta - 
Ilstorp 

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. 

Sjöbo 

10 M:K6 Gamla Viken Kust- och skepparsamhälle med senmedeltida 
anor som utvecklats kring ett fiskeläge med 
stark anknytning till omgivande 
jordbruksbygd. Badort i mindre omfattning 
framvuxen fr.o.m. sekelskiftet 1900. 

Höganäs 

11 L:K34 Gröthögarna 
- Segelstorp 

Fornlämningsmiljö med gravrösen i 
synnerligen monumentalt läge samt bymiljö 
från 1800-talet 

Båstad 

12 M:K179 Hallsberg Trädgårdsmiljö med unika bild- och textstenar 
skapade som uttryck för det sena 1800-talets 
religiösa strömningar. 

Sjöbo 

13 M:K15 Helsingborg 
inkl St Maria 

A. Hamn- och industristad, med för sjöfart 
och försvar strategisk placering vid den 
smalaste delen av Öresund och med anor 
sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de 
många utvecklingsskedena alltifrån den 
tidigmedeltida högstaden runt den kungliga 
borgen, den under högmedeltiden framvuxna 
lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det 
sena 1800-talets och 1900-talets expansiva 
hamn- och industristad. (Fästnings- och 
skansmiljö). B. Institutionsmiljö i form av S:ta 
Maria sjukhusområde - en väl sammanhållen 
sjukhusanläggning av unik social och 
arkitektonisk betydelse.  

Helsingborg 
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14 M:K3 Höganäs Gruvmiljö och brukssamhälle som i 
bebyggelse och planering speglar den skånska 
stenkolsbrytningen sedan 1700-talets slut och 
den fortsatta industriella utvecklingen med 
manufaktur och keramisk industri samt det 
samhälle detta skapat.  Centrum för ler- och 
stengodstillverkning i Sverige.  

Höganäs 

15 L:K7 Kivik Fiskeläge med välbevarad bebyggelsekärna 
från 1800-talet. Märklig och unik 
fornlämningsmiljö, bl.a. med landets största 
röse med hällristningar centralt i graven. 

Simrishamn 

16 L:K30 Klippans 
pappersbruk 

Industrimiljö med det äldsta i drift varande 
pappersbruket i landet. 

Klippan 

17 L:K15 Kristianstad Befästnings- och residensstad med rutnätsplan 
och arkitektur präglad av militär och 
förvaltning. Ett av de främsta exemplen på 
den danske kungen Christian IV:s 
stadsbyggnadskonst, anlagd som gränsfästning 
mot Sverige. 

Kristianstad 

18 M:K7 Kulla - 
Gunnarstorp 
mm 

Slottslandskap kring Kulla Gunnarstorps slott 
med monumental helhetsverkan och rikt 
inslag av fornlämningar, bevarat väg- och 
hägnadssystem i det forna Kulla fälad med fler 
gårdsanläggningar. 

Helsingborg 

19 M:K1 Kullaberg - 
Krapperup 

Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur 
det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid 
med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i ett 
variationsrikt landskap med sockencentrum, 
bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av 
landets äldsta, mycket strategiskt belägen 
fyrplats. Ur främst fiskelägena har successivt 
samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 
1800-tal till tidigt 1900-tal. Krapperups slott 
av medeltida ursprung och omgivande parker 
samt den av godsförvaltningen präglade 
bebyggelsen och odlingslandskapet.  

Höganäs 
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20 L:K31 Nyvång Industrimiljö som speglar den nordvästskånska 
stenkolsindustrins betydelse. 

Åstorp 

21 L:K24 Näsum Fornlämningsmiljö med märkligt gravfält i 
exponerat läge. 

Bromölla 

22 M.K17 Ramlösa 
brunn 

Brunnsmiljö från 1700-talet med välbevarad 
parkanläggning och äldre byggnadsbestånd av 
betydande arkitektur- social- och 
medicinhistoriskt intresse med kontinuitet in i 
vår tid genom framställning av mineralvatten. 

Helsingborg 

23 L:K21 Rinkaby Odlingslandskap med 1800-talsprägel och spår 
av tobaksodling. 

Kristianstad 

24 M:K8 Rosendal Slottslandskap med allé- och vägsystem med 
mycket monumental verkan framvuxet kring 
Rosendals slott av medeltida ursprung med 
omfattande och välbevarad 
ekonomibebyggelse och den till slottet knutna 
Kropps kyrkby med karaktäristiska och 
funktionsrelaterade bebyggelseinslag.  

Helsingborg 

25 M:K10 Rååns 
dalgång mm 

A. Dalgångsbygd kring Råå-ån och svagt 
kuperat öppet odlingslandskap där ett 
omfattande och landskaps-dominerande 
fornlämningsbestånd vittnar om 
bosättningskontinuitet alltsedan stenåldern. 
Stora bymiljöer, gårds- och säteribildningar 
som väl speglar traktens bosättningsmönster 
och byggnadsskick samt genom dalgångens 
rika lerfyndigheter, lämningar efter stenkols- 
och 
lerbrytning samt betydande tillverkning av 
tegel och lergods fr.o.m. 1800-talets slut.  
B. Råå fiskeläge och skepparsamhälle med 
koppling till den omgivande jordbruksbygden 
med ett 
oregelbundet och successivt framvuxet 
gatunät med väl bevarad äldre bebyggelse med 

Helsingborg, 
Landskrona 
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anknytning 
till fiske och sjöfart samt omfattande 
lämningar efter 1700-talets svenska kust-
försvarssystem.  

26 L:K33 Salomonhög 
- St. Nötte 

Fornlämningsmiljö präglad av ett stort antal 
monumentala bronsåldershögar. 

Båstad 

27 M:K58 Skarhult Slottslandskap kring Skarhults slott beläget i 
övergångszonen mellan slätt- och skogsbygd 
där godsförvaltningen sedan århundraden satt 
sin prägel på såväl landskapet som 
bebyggelsens gestaltning och de till slottet 
hörande arrendegårdarna och kyrkan.  

Eslöv 

28 M:K180 Södra Åsum Sockencentrum med kringliggande 
odlingsbygd kring Åsumsån. 

Sjöbo 

29 L:K19 Trolle 
Ljungby 

Slottsmiljö med huvudbyggnad i Christian IV-
renässans omgiven av vallgrav. 

Kristianstad 

30 M:K23 Ven Ö i Öresund med ett öppet odlingslandskap 
med fornlämningar och bebyggelsemiljöer 
samt lämningar av stort vetenskapligt 
astronomiskt intresse. 

Landskrona 

31 L:K23 Vittskövle Slottsmiljö med en av Nordens största 
tegelborgar från 1500-talet omgiven av 
vallgrav. 

Kristianstad 

32 L:K16 Vä Kyrkby med bevarade spår av den medeltida 
stadsbildningen. 

Kristianstad 

33 M:K53 Västra Strö - 
Trollenäs 

Slottslandskap med förhistorisk kontinuitet 
kring Trollenäs slott av medeltida ursprung 
där godsförvaltningen genom århundraden 
satt sin prägel på landskapets utformning och 
den kringliggande till slottet knutna 
bebyggelsen och underlydande by- och 
kyrkomiljöerna.  

Eslöv 



 

   BILAGA 
  

6(6) 

2021-04- 
  

436-00-2022  
    

    

 

34 L:K14 Åhus Småskalig stadsmiljö med bibehållen 
medeltida karaktär som visar lundabiskopens 
inflytande under medeltiden. 

Kristianstad 

35 M:K72 Östra 
Sallerup 

Sockencentrum med karaktäristisk och 
välbevarade bebyggelse och märklig 
parkanläggning i småbrutet odlingslandskap 
med förhistorisk bosättningskontinuitet. 

Hörby 

36 M:K100 Övedskloster 
- Tullesbo 

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.  

Sjöbo 
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