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Simrishamns kommun består av ett kuperat landskap, 
format av geologiska processer under miljontals år, 
med öppna vyer i söder och en mer skoglig karaktär i 
norr. Tillsammans med kustlandskapet, som ramar in 
kommunen i öster, ger de geologiska och topogra� ska 
förutsättningarna utrymme för många intressanta 
naturområden och ovanliga arter. 

Kommunens eget naturvårdsprogram (“Natur på 
Österlen” 2010) lyfter fram 41 områden där sandstäpp, 
rikkärr och fattigkärr, ädellövskog, naturbetesmarker och 
strandängar är fem exempel på värdefulla naturtyper att 
värna om. Naturvårdsprogrammet omfattar den väl kända 
nationalparken Stenshuvud och ett antal utpekade Natura 
2000-områden samt riksintresseområden för naturvård.  

Dessutom � nns det 15 skogliga biotopskyddsområden 
i kommunen och en lång rad nyckelbiotoper som har 
beslutas av Skogsstyrelsen. Biotopskyddsområde är en 
utnämning som ges till små mark- eller vattenområden som 
är mycket betydelsefulla livsmiljöer för hotade växt- och 
djurarter. De skyddas för all framtid och inga åtgärder som 
kan skada naturen får komma till stånd. En nyckelbiotop är 
också skogsmark som är värdefull för många arter och om 
åtgärder skall ske i en nyckelbiotop måste Länsstyrelsen 
kontaktas enligt Miljöbalken (1998:808) 12 kap. 6 §.

Natur
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Vindkraftverk kan ha olika typer av påverkan på växt- 
och djurlivet under uppbyggnadsfasen och under drift. 
Störningar av olika slag, förändring av livsmiljöer och 
kollisioner har visat sig vara de största farorna. 

Störningar
Störningar sker huvudsakligen under anläggning av 
vindkraftverk, då aktiviteten på platsen är hög. Buller från 
människor och maskiner skapar en annorlunda ljudbild 
och djurlivet som vanligen � nns i närområdet störs. Lokala 
skador på markmiljön uppstår ofta vid byggnation som 
vanligen läks under de efterföljande åren. Placering av 
vindkraft bör bara ske där man med säkerhet vet att det 
inte � nns särskilt känsliga arter.

Förändringar av livsmiljöer
För att undvika placering av vindkraftverk som kan leda 
till allvarliga förändringar av livsmiljöer som till exempel 
utplåning av jaktvägar för � addermöss, vägbarriärer i 
för� yttningsstråk för groddjur och dränering av artrika 
vattenmiljöer krävs noggranna förundersökningar, god 
planering och hjälp från lokal expertis. Om vindkraft 
planeras i områden med känsliga arter skall sådan 
utredning alltid göras. Fridlysta djur, såsom till exempel 
alla � addermusarter och samtliga grod- och kräldjur i 
Sverige, har ett starkt skydd i Miljöbalken. Det är alltid 
den som skall utföra en åtgärd som skall skaffa sig 
tillräckligt kunskap för att skydda miljön mot skada eller 
olägenhet. Det står skrivet i miljöbalkens kunskapskrav 
(Miljöbalken 2 kap 2 § Allmänna hänsynsregler mm). 
Försiktighetsprincipen i miljöbalken betonar (här kortfattat) 
att verksamhetsutövaren ska vidta försiktighetsmått och 
utföra de skyddsåtgärder som behövs för att hindra att 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap 3 § Allmänna 
hänsynsregler mm.)

Artskyddsförordningen (2007:845) ger också instruktioner 
om skydd för hotade djur- och växtarter. Oberoende av 
vilken kännedom den som skall utföra en åtgärd har, är 
det till exempel förbjudet att störa, skada eller förstöra 
alla vilda fåglar och vilda arter av djurs (som markerats 
med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen) 
fortplantningsområden eller viloplatser oavsett om det 
sker medvetet eller omedvetet.

Kollisioner
Risken för kollisioner med vindkraftverk är störst för 
� addermöss och vissa fåglar. Fladdermöss anses 

vara mer utsatta för kollisioner med vindkraftverk än 
fåglar. Studier har visat att � addermöss kan söka sig 
till vindkraftverk vid särskilda tillfällen under sommar 
och höst då insekter samlas kring den högsta punkten 
i landskapet. Hög värme och svaga vindar verkar locka 
insekter till vindkraftverken. Forskare diskuterar nu om 
risken för kollisioner kan lindras genom att stänga av 
verken vid sådana väderleksförhållanden. En studie från 
USA visar att kollisionsrisken då kan minska med 50-70 
%. En art, stor � addermus, använder ibland en � yghöjd 
i nivå med rotorbladen på större verk vilket innebär att 
risken för kollision kan öka. 

När det gäller fåglar och vindkraftverk har man i Sverige 
påvisat över 50 olika arter, som skadats eller dödats, 
under vindkraftverk fram till januari 2010. Risken för 
kollision verkar dock vara större för vissa speci� ka arter 
och grupper av fåglar än för andra. De som framhålls av 
forskare är stora och medelstora rovfåglar samt svalor 
och tornseglare. Vindkraftverk bör därför undvikas vid 
så kallade högrisklägen. Dessa omfattar kusten, grunda 
havsvikar, strandängar med laguner och kärr, landtungor 
mellan större vatten, mark intill slättsjöar, invid åsar, 
bergbranter och sluttningar med hangvindar. Lämpliga 
platser för vindkraft, sett ur fågelperspektiv, är öppna 
jordbruksslätter utan linjära element som vattendrag, 
alléer och liknande eller närliggande skogsdungar, 
industriområden, intill motorvägar och havsområden där 
koncentrerade � yttstråk saknas. 

Våtmarker
Framtida lokaler för våtmarksrestaurering är ytterligare en 
faktor att ha med i tanken vid placering av nya vindkraftverk. 
En stor andel av Skånes våtmarker dikades ut och försvann 
under 1800-talet och många arter knutna till dessa miljöer 
drabbades hårt. Återställning av uträtade vattendrag och 
återskapande av våtmarker är ett prioriterat arbete inom 
miljömålsverksamheten. Om vindkraftverk placeras inom 
restaurerbara områden innebär det med stor sannolikhet 
att en framtida återställning ej kan komma till stånd.

En av de intressantaste våtmarkstyperna kallas rikkärr 
och Simrishamns kommun innehåller � est rikkärr i Skåne. 
Rikkärr är livsmiljö för en lång rad arter, bland annat 
groddjur och vissa fåglar. Vindkraft utgör i sig inget direkt 
hot mot rikkärr, men när placering av verk diskuteras bör 
be� ntliga kärr ligga på rejält avstånd, så att eventuell 
dränering för byggnation inte kan påverka vattensystem 
i området. 

VINDKRAFTENS PÅVERKAN PÅ VÄXT- OCH DJURLIV
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VÄXT- OCH DJURLIV I SIMRISHAMNS KOMMUN 
Simrishamns kommun hyser en stor mängd arter. 
Landskapets småskalighet, geologiska förutsättningar, 
kontinuitet och variationsrikedom är avgörande faktorer 
för deras överlevnad. För många av dem är kustzonen 
betydelsefull. Kommunens skogsområden med äldre 
ädellövträd är också en eftertraktad och alltmer ovanlig 
livsmiljö som bebos av många arter. För den biologiska 
mångfaldens fortlevnad i kommunen och Skåne som 
helhet är det av största vikt att arter kan för� ytta sig mellan 
de olika naturområdena. Fragmentering och isolering av 
grönytor leder inte i positiv riktning och måste undvikas 
så långt som möjligt. För att få en samsyn kring en 
sammanhängande grönstruktur tog Region Skåne fram 
en Strategi för en grön struktur i Skåne 2004, tillsammans 
med de 33 kommunerna. Med hjälp av den kan viktiga 
områden och grönstråk med stor betydelse för den 
biologiska mångfalden identi� eras. 

Placering av verk
Placering av nya vindkraftverk bör alltid ske med väl 
underbyggda studier för att minimera risk för skador på 
växter, djur och natur. Vid anläggning av vindkraftverk 
kan man samtidigt gynna arter i området genom att 
skapa konstgjorda livsmiljöer. Ett exempel på det är 
stentippar arrangerade intill områden med vindkraft som 
blir möjliga övervintringsplatser för grodor och paddor. 
Jordbruksverket arbetar just nu med ett projekt som 
kallas “Småbiotoper och vindkraft”.

Särskilt känsliga arter
Ett övergripande urval av särskilt känsliga arter i 
kommunen som skulle kunna påverkas av vindkraft har 
analyserats och lyfts fram i följande text. Med särskilt 
känsliga arter menas sådana som är mindre vanliga, 
fridlysta eller rödlistade.

När det gäller � addermusarter i Simrishamns kommun är 
Barbastell den art som har störst betydelse för vindkraft. 
Under 2010 avslogs ett vindkraftsärende i kommunen på 
grund av � addermöss och � er ärenden kan få samma 
utfall. Avslaget baserades bl.a. på att breddningen av 
be� ntlig väg för att bereda plats för transport av material 
till uppbyggnaden av vindkraftverken, skulle förstöra en 
för � addermössen ovärderlig jaktbiotop. Generellt sett bör 
man undvika vindkraft i mosaikartade miljöer där det � nns 
tillgång till äldre träd, gärna med håligheter eftersom 
det är typiska livsmiljöer för Barbastell och � era andra 
� addermusarter.

I stort sett alla grod- och kräldjur � nns representerade inom 
kommungränsen. Många av dem är som mest känsliga 
under våren då de under några veckors tid vandrar mellan 
övervintringsplatsen till sina fortplantningsområden. 
Vägar är en stor risk för grodor och paddor på vandring 
och ogenomtänkt placering av väg till vindkraftverk kan bli 
en farlig barriär. Milt och fuktigt väder lockar också fram 
grodor, paddor och salamandrar. Exempel på känsliga 

arter är långbensgroda, sandödla och strandpadda som 
alla räknas som sårbara på rödlistan samt den akut 
hotade grön� äckig padda. De tre sistnämnda håller främst 
till i kustområdet medan långbensgrodan även � nns i de 
inre delarna av Simrishamns kommun. 

Fågelarter i Simrishamn, som kan påverkas av 
vindkraftverk, är framförallt kungsörn och röd glada. 
Gladan seglar på hangvindar medan den letar efter 
bytesdjur och kan även söka efter döda djur under 
vindkraftverk vilket ökar risken för kollisioner. Röd 
glada behöver tillgång till träddungar, vilket innebär att 
verk i öppna landskap bör placeras långt från sådana. 
Häckande kungsörn som � nns i kommunen är en fågel 
som kräver stor hänsyn eftersom den är mycket känslig 
för förändringar. Enligt Artdatabanken är den kraftiga 
utbyggnaden av vindkraft i Sverige ett orosmoment för 
artens fortlevnad. Kungsörn håller helst till i skogsmiljö 
och behöver stora skyddsavstånd för att undvika att 
störas. Den mest känsliga perioden under året är under 
fortplantning och reproduktion januari – maj månad. 
Fältpiplärka är en annan känslig art. Den håller främst till 
längs kusten på sandiga lokaler och kan störas av ökad 
aktivitet i livsmiljön. Inget uttalat hot � nns från vindkraft, 
men placering av verk i närheten av kända lokaler med 
fältpiplärka bör undvikas.

Ett annat djur som kan beröras av vindkraftsutbyggnad 
är hasselmus som � nns på ett stort antal lokaler i 
Simrishamn, främst i den centrala och norra halvan av 
kommunen. Den går i dvala under vinterhalvåret oktober 
– april. Störning skulle kunna ske vid uppbyggnadsfasen 
av vindkraftverk. Ett mångårigt inventeringsarbete gör att 
det � nns bra underlag för var störningar bör undvikas. 

När det gäller växter är risken för påverkan från 
vindkraftverk liten. Sandvedel och sandnejlika är två starkt 
hotade och rödlistade arter i kommunen. God kännedom 
om var dessa arter � nns gör att vindkraftverk kan undvika 
att placeras just där. Detsamma gäller känsliga insekter i 
kommunen. 
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Naturreservat enligt MB 7 kap 4 §
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Natura 2000 enligt MB 7 kap 27 §

Riksintresse naturvård enligt MB 3 kap 6 §

N

N66 Verkeån med 
dalgång

Representativt odlingslandskap , Drakamöllan-Äskebjär-
Glimmeboda-Brösarp-Haväng, med lång hävdkontinuitet 
och rik förekomst av naturbetesmarker. I öppen 
hagmark, annan öppen utmark och på havsstrandängar 
åter� nns art- och individrika växtsamhällen, 
särskilt sandstäpp. Lokalerna är Vitemölla, Kumlan, 
Drakamöllan och Brösarps norra backar.

N70 Onslunda sten Bokskog av hedtyp, sannolikt utvecklad genom 
skottskogsbruk.

N71 Kusten 
Stenshuvud 
- Vik - 
Simrishamn

Representativt odlingslandskap i mellan- och slättbygd, 
Bäckahalladalen och Gyllebo-Hivlegården-Sträntemölla-
Rörums backar-Stenshuvud, med lång hävdkontinuitet 
och rik förekomst av naturbetesmarker. I den öppna 
hagmarken, buskrika utmarken och i annan öppen 
utmark åter� nns art- och individrika växtsamhällen. 
Här � nns också lövgroda. Lokalerna är Rörums backar, 
Gyllebo, Stenshuvud och Bäckahalladalen. I Rörums 
södra och norra å från mynningen till Forsemölla � nns 
havsöring.

N72 Kustområdet 
Nybrostrand - 
Simrishamn  

Representativt odlingslandskap i slättbygd, Glimminge-
Gislöv-Skillinge-Simrishamn, med lång hävdkontinuitet 
och förekomst av naturbetesmarker. Simris Strandäng 
är ett litet våtmarksskomplex med ett värdefullt 
kalkpåverkat rikt topogent kärr, ett extremrikkärr.

N73 Norra och 
Södra 
Hörupsåsen

Rullstensås.

N74 Bollerup Referenslokal för diabas.

N66

N71

N72
N73

N73

N74

N70
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Simrishamn delas i två skilda landskapskaraktärer – ett 
varierat backlandskap i norr och ett uppodlat slättlandskap 
i söder. Det skånska landsbygdsprogrammet benämner 
de båda karaktärerna det Österlenska backlandskapet 
respektive Österlenslätten. 

Det Österlenska backlandskapet
Det Österlenska backlandskapet i norr är kuperat, 
mosaikartat och småskaligt med en nära anknytning 
till äldre, i viss mån ålderdomligt, jordbruk, rikt på 
kulturhistoriskt värdefulla objekt. 

I de västra delarna är löv- och barrskogen ett framträdande 
inslag. Kring bebyggelsen som ligger förhållandevis glest 
öppnar sig landskapet och skapar avgränsade, mindre 
landskapsrum. Vägnätet är oregelbundet och småskaligt. 
Närmare kusten öppnar sig landskapet med påtagliga 
höjdskillnader som ger många hänförande vyer. 
Bebyggelsen utgörs av både samlade byar och spridda 
gårdar. Landskapet är aktivt brukat, småskaligt och 
varierat. Den strandnära bebyggelsen, bl.a. i de äldre 
� skelägena är särskilt småskalig och ålderdomlig. I de 
kustnära sluttningarna är fruktodlingar ett framträdande 
och karakteristiskt inslag med en stark identitetskänsla. 

Många av områdets kulturmiljöer är exponerade i 
landskapet på ett visuellt mycket tilltalande sätt. Turism 
och rekreation med utgångspunkt från de rika och 
delvis unika natur- och kulturmiljöerna kombinerat med 
landskapsupplevelsen i sig är därför av mycket stor 
betydelse. 

I det regionala kulturmiljöprogrammet � nns 21 särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Fyra av dessa ingår 
i s.k. kulturmiljöstråk. Åtta miljöer ingår som Riksintresse 
för kulturmiljö. De sammanfaller helt eller delvis med de 
regionalt utpekade kulturmiljöerna. 

Genom att väga samman landskapets naturliga 
förutsättningar, markanvändningen idag och historiskt 
samt utpekade värdekärnor framträder tre storområden 
som i sin tur kan delas in i sju delområden. 

Österlenslätten
Österlenslätten utgörs av ett till stora delar modernt 
och öppet jordbrukslandskap men med inslag 
av äldre och unika strukturer och lämningar. Det 
� acka landskapet erbjuder långa vyer som bryts av 
bebyggelse, kraftledningar, enstaka träddungar men 
även vindkraftverk som förekommer på � era platser, i 
huvudsak i den sydvästra delen. Denna del av slätten 
är den mest storskaliga och mest produktionsinriktade. 
Växtodling och viss storskalig djuruppfödning är de 
viktigaste näringarna. Slättens södra och sydöstra del 
har en något mer småskalig karaktär där moderna inslag 
inte är lika påtagliga.

Förutom 1900-talets  tillskott � nns två särskilt 
tydliga tidsskikt i landskapet;  dels en ålderdomlig 
förskiftesstruktur där de samlade, lummiga bymiljöerna 
med kyrka, gatehus och ett fåtal kvarliggande gårdar 
knyts ihop av ett svagt buktande huvudvägnät med 
mycket lång historisk kontinuitet. Dels de jämnt utspridda, 
utskiftade gårdarna som förenas i ett småmaskigt och 
påfallande rätvinkligt nät av vägar med rötter i 1800-talets 
skiftesreformer. 

Kulturmiljö
KULTURLANDSKAPET I SIMRISHAMN

KULTURMILJÖER
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Många av kommunens utpekade kulturmiljöer ligger längs 
kusten och har tydlig anknytning till äldre näringar såsom 
� ske och skeppsfart, ofta i kombination med jordbruk. 
Miljöerna har en småskalig och ofta ålderdomlig karaktär. 
Det kan t ex handla om strandnära, karga betesmarker 
eller � skelägen såsom Vitemölla, Örnahusen och 
Gislövshammar. Här � nns även Per Albin-linjens militära 
fort som är karakteristiska inslag från 1900-talet. Den 
lågmälda framtoningen i kombination med viss patina gör 
att de trots sin relativt moderna karaktär smälter väl in i de 
karga strandmarkerna. 

Längst i norr � nns kommunens största sammanhängande 
kulturmiljöområde som omfattar det vidsträckta området 
Haväng-Vitemölla-Kivik-Vitaby. Detta område utgör 
även riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv 
vilket speglar den unika och rikt varierade miljön. I norr 
tangerar området varierade slåtter- och betesmarker med 
lång historisk kontinuitet längs vattendraget Julebodaån i 
gränsen mellan Kristianstads och Simrishamns kommuner. 
Längs den slingrande Verkeån � nns � era lämningar av 
äldre verksamheter såsom kvarn och � ske. 

Trots att Ravlundafältet används som ett militärt skjutfält 
kan man här uppleva ett tidlöst och kargt landskap där 
människans närvaro knappt kan anas. 

Kustlinjen är i sin helhet känslig för nya inslag, då den 
präglas av småskalighet, ålderdomlighet, tidlöshet 
och naturlighet samtidigt som det endast � nns få eller 
inga storskaliga eller moderna inslag. Kuststräckans 
rekreations- och turismvärden är mycket höga och av 
nationellt intresse. 

De båda medeltida kyrkorna i Ravlunda och Vitaby ligger 
mycket framträdande i det kuperade odlingslandskapet 
i likhet med 1800-talskyrkan i Södra Mellby. De 
omgivande by- och gårdsmiljöerna liksom det brukade 
odlingslandskapet har en småskalig, mosaikartad och 
delvis ålderdomlig karaktär. Strax norr om Vitaby � nns 
godset Torup vars marker i viss mån har en storskalig 
karaktär, dock endast lokalt. I området � nns få moderna 
inslag. Det småskaliga och här och var ålderdomliga 
landskapet erbjuder ändlöst vackra och unika vyer. 

Stationssamhället Vitaby som ligger avskilt en bit från 
bondbyn Vitaby har en tydlig 1900-talsprägel. Järnvägen 
är numera museal med inriktning på rekreation och 
upplevelser. Även Kivik har vuxit till en tätort under 
1900-talet och innehåller både ålderdomlig småskalig 
bebyggelse främst närmast kusten/hamnen, men även 
moderna inslag. Fruktodlingen är ett påtaligt inslag som 
även utgör en viktig del av samhällets identitet. Kiviks 
musteri har utvecklats till en förhållandevis storskalig 
industri vid kusten strax norr om Stenshuvud. Stenshuvud 
är för övrigt ett välkänt landmärke.

Samhället S:t Olof är en av få utpekade kulturmiljöer 
i inlandet. Bondbyn växte till en centralort och 
stationssamhälle under 1800-talet då järnvägen drogs 
genom. Industrier följde i järnvägens spår och orten är i 
viss mån präglad av 1900-talets tillskott. Järnvägen lades 
ner i slutet av 1960-talet och är numera en museijärnväg. 

Omgivningarna kring S:t Olof domineras av ett mosaikartat 
och småskaligt landskap med både lövskog och planterad 
granskog. Bebyggelsen är förhållandevis gles och utgörs 
till stora delar av ensamgårdar i likhet med den äldre 
historiska strukturen. Insprängt � nns större skogsmarker 
med delvis lång historisk kontinuitet. 

Längs den västra kommungränsen mot Tomelilla 
framträder ett mycket glesbebyggt skogsområde med 
gränsbygdskaraktär. Den skogliga kontinuiteten bedöms 
delvis som lång men de historiska strukturerna i detta 
stråk är överlag få eller mindre tydliga.

Nära gränsen mot slättbygden i söder som går i höjd med 
Listarumsån-Gyllebosjön-Örnaberga � nns variationsrika 
miljöer. Kommunens enda större sjö, Gyllebosjön, är 
omgiven av vidsträckta ädellövskogar. Gyllebo slott och 
borgruin ligger på en holme i sjön. Örnaberga utgörs av en 
samlad by omgiven av ett småskaligt odlingslandskap. 

För slättbygdsbor med brist på allemansrättslig mark ligger 
dessa skogsområden närmast varför rekreationsvärdena 
är starka, i första hand för de egna kommuninvånarna, i 
andra hand för turister. 

Kustlandskapet

Backlandskapets lövskogsdominerade områden
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Riksintresse kulturmiljö enligt MB 3 kap 6 §

Värdefulla kulturmiljöer*

Kulturmiljöstråk*
* Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

N

Vik

Kivik

Borrby

Gärsnäs

S:t Olof

Skillinge

Brantevik

Hammenhög

Baskemölla

Simrishamn

KULTURMILJÖER 
RIKSINTRESSE OCH 

LÄNSSTYRELSENS REGIONALA KULTURMILJÖPROGRAM 

L:K 4 Simrishamn

L:K 1 Skillinge och 
Brantevik

M:K 175 Sandhammaren

M:K 174 Ingelstorp-
Valleberga-
Hagestad

L:K 13 Östra 
Ingelstad

L:K 9 Örup-
Tosterup-
Bollerup

L:K 12 
Smedstorps 
samhälle

L:K 2 Glimminge-
hus

L:K 3 Gladsax-Jär-
restad

L:K13 Östra Ingelstad Herrgårdsmiljö typisk för de fd danska landskapen med 
by dominerad av herrgård

L:K12 Smedstorps 
samhälle

Järnvägssamhälle med tidstypisk bebyggelse från 
sekelskiftet

L:K9 Örup-Tosterup-
Bollerup

Slottslandskap med Örups, Tosterups och Bollerups 
slottsmiljöer med byggnader från medeltiden och framåt, 
som fått sina huvuddrag under 1800-talets agrara om-
välvningar karaktäriserade av huvudgård-utgård.

L:k 8 Haväng-
Vitemölla

Kustlandskap med kyrkbyar, strandängar,ålabodar och 
förhistoriska gravar.

L:K 7 Kivik   Fiskeläge med välbevarad bebyggelsekärna från 1800-
talet. Märklig och unik fornlämningsmiljö, bl.a. med 
landets största röse med hällristningar centralt i graven

L:k 6 Vik Fiskeläge där kombinationen � ske och jordbruk tydligt 
framträder i bebyggelsen

L:k 5 Baskemölla Fiskeläge där kombinationen � ske och jordbruk tydligt 
framträder i bebyggelsen

L:K 4 Simrishamn Småstadsmiljö med bevarad medeltida karaktär och 
prägel av sjöfart och � ske

L:K 3 Gladsax-Jär-
restad

Odlingslandskap med fornlämningar och kyrkby

L:K 2 Glimmingehus Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltidsborg 
i landet

L:K 1 Skillinge och 
Brantevik inkl 
kuststräckan

Kustmiljö med � skelägena Skillinge och Brantevik som 
berättar om 1800-talets uppsving för skutfarten och som 
utgjorde två av landets mest betydande sjöfartssamhäl-
len i fråga om segelfartyg

M:K 
174

Ingelstorp 
- Valleberga - 
Hagestad

Öppet odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet med medeltida kyrkor och sock-
encentrum som visar på byarnas betydelse i det forna 
agrarsamhället. Talrika gårds- och bymiljöer.

M:K 
175

Sandhammaren Kustmiljö och fyrplats med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet.

L:K 7 Kivik

L:K 8 Haväng-
Vitemölla

L:K 6 Vik
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Flera av slättens utpekade kulturmiljöer utgörs av samlade 
bymiljöer bestående av låga gatehus och enstaka större 
gårdar med karaktär av 1800-tal, i vissa fall kring en kyrka, 
omgivna av ett uppodlat åkerlandskap med utskiftade 
gårdar. I byarna � nns ofta ett lummigt lövsinslag som är 
värdefullt i det annars öppna landskapet. 

Landskapet i den sydvästra delen av Österlenslätten har 
en modern karaktär. Större jordbruksföretag och storgods 
med tillhörande vidsträckta marker är framträdande 
bl. a. kring Ö Herrestad, Gärsnäs och Stiby. Denna 
karaktär ansluter till godslandskapet kring Östra Ingelstad 
i Tomelilla kommun. Här � nns en storskalighet och 
ett ”industriellt produktionstänk” i markanvändningen 
samtidigt som landskapets skala är stor och räta linjer 
dominerar. Vindkraftverk � nns i spridda mindre grupper, 
vilka upplevs som röriga då de sinsemellan inte verkar ha 
något samband med varandra. 

Flera av de utpekade kulturmiljöerna har en tydlig 
anknytning till järnvägen Tomelilla-Simrishamn. 
Dessa samhällen växte ofta fram en bit från den äldre 
bebyggelsen, exempelvis Gärsnäs stationssamhälle där 
bebyggelse och industrier expanderade under 1900-
talet. Även i Hammenhög � nner man en äldre, samlad 
bykärna kring kyrkan men 1900-talets inslag av handel 
och industriverksamheter är desto tydligare.

Miljöerna speglar förändring och modernitet som kan 
tåla nya inslag utan att påverkas negativt. Landskapet är 
� ackt med mycket långa vyer och siktlinjer vilket medför 
att vindkraftverk inte kan döljas. Det kan dock � nnas en 
risk för ”överbeläggning” i dessa områden. 

En tydlig gräns mot ett betydligt mer ålderdomligt och 
småskaligt landskap går längs en svag åssträckning i 
höjd med vägen Löderup-Borrby. Denna höjdsträckning 
fortsätter i nordostlig riktning upp till Järrestad. Den 
framträder även på skånska rekognosceringskartan från 
1810-talet. Söder om denna är gårdarna mindre och 
markerna har en betydligt mer småskalig karaktär samtidigt 
som buskar och träd i gränser blir ett mer framträdande 
inslag. Glimtar av havet kan upplevas här. De moderna, 
industriella inslagen såsom vindkraftverk eller master är få 
eller saknas. De be� ntliga vindkraftverken i norr upplevs 
knappt eftersom de döljs av höjdryggen.

Inom denna del av slätten � nns Glimmingehus som är en 
av nordens bäst bevarade medeltidsborgar, en unik och 
därtill välkänd byggnad. Från vissa håll i landskapet har 
den karakteristiska pro� len ett framträdande läge medan 
den från vissa vyer störs av en mast. 

Den norra delen av Österlenslätten utgör ett mer komplext 
område som innehåller både småskaliga och storskaliga 
delar. Jordbruket är inte riktigt lika produktionsinriktat 
som i den sydvästra delen av Österlenslätten och här 
� nns relativt få storskaliga eller moderna inslag. I den 
östra delen � nns det fornlämningsrika Gladsaxområdet 
med höga kulturhistoriska värden, men i övrigt är de 
framträdande kulturmiljöerna få. Snarare är det så att 
landskapet är ett sorts brukat vardagslandskap, en helhet 
som utgör ett sorts ”mellanrum” mellan de spektakulära, 
publikdragande landskapsavsnitten å ena sidan och 
landskapen utan framträdande kvalitéer å andra sidan. 
Det svagt kuperade landskapet har på sina håll värdefulla 
visuella kvalitéer där tilltalande vyer, bl a ut mot slätten 
med vindkraftverk på avstånd i horisonten, kan upplevas. 

Österlenslätten
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En vindkraftanläggning är ett storskaligt inslag med en 
modern industrikaraktär som ger en påverkan både på 
nära och långt håll. En direkt påverkan sker lokalt på 
platsen där det uppförs och nya komponenter såsom 
ljud, ljus, skuggor och rörelser tillkommer i landskapet. 
Vindkraftverk påverkar inte minst upplevelsen av 
landskapet. Upplevelsen är individuell och har en stark 
koppling till vars och ens förväntningar. Exempelvis 
förväntar man sig inte en tyst naturupplevelse invid en 
starkt tra� kerad väg på samma sätt som man gör i ett 
avlägset liggande skogsområde. 

Kulturlandskap som är tåliga för vindkraft
Olika typer av landskap är olika tåliga. Kulturlandskap 
som är präglade av förändringar, ofta snabba, utan 
direkt anknytning till äldre strukturer är ofta tåliga för 
vindkraft. Landskapsavsnitt med en storskalig karaktär 
eller landskap som redan har en etablerad storskalig 
anläggning är i regel förhållandevis tåliga för nya inslag 
såsom vindkraft. Detta gäller även områden som har 
moderna eller industrialiserade inslag. Den sydvästra 
delen av Österlenslätten är produktionsinriktad och kan 
betraktas som förhållandevis tåligt för vindkraft då det 
har en storskalig och rätlinjig karaktär med moderna 
inslag. Stationssamhällena Gärsnäs och Hammenhög 
är präglade av 1900-talets förändringar som en följd av 
järnvägens etablering med industrier och handel i dess 
fotspår. 

Kriterier för landskap som tål vindkraft
• Präglat av förändring
• Storskaligt
• Modernt
• Industrialiserat
• Fragmentariserat
• Påverkat av buller, ljus, rörelse

Kulturlandskap som är känsliga för vindkraft
I landskap som är småskaliga och variationsrika � nns i regel 
en historisk dimension där landskapets årsringar i form 
av t.ex. gränser, bebyggelsemönster, markanvändning, 
vägnät är avläsbara. Här � nns en blandning av gamla och 
nya inslag, men gemensamt är den lilla skalan. Den äldre 
bebyggelsen har ofta en koppling till de lokala resurserna 
i landskapet, t.ex. många byggnader i korsvirke, trä 
eller sten. De knappt märkbara förändringarna har skett 
successivt och långsamt. Stora delar av kommunens 
kust- och odlingslandskap men även den sydligaste delen 
av Österlenslätten hamnar inom denna kategori. 

Ålderdomliga landskap präglas av lång historisk 
kontinuitet där markanvändning och funktion har varit 
och är densamma eller likartad under lång tid. Här � nns 
få nya eller moderna inslag från senare delen av 1900-
talet. Denna typ av landskap har ofta en koppling till 
besöksnäring och rekreation. I Simrishamn kan t.ex. 
stora delar av kusten och de kustnära byarna anses 
ålderdomliga. 

Resonemanget om tålighet för vindkraft kan appliceras 
även på kyrkor eftersom de självklart ingår som en viktig 
del i byarnas kulturmiljöer. Särskild hänsyn måste tas 
till kyrkor som ligger särskilt framträdande i landskapet 
så att vindkraftverken inte konkurrerar med kyrkans 
dominerande placering.

Landskap där människans närvaro knappt är märkbar, 
kanske inte heller tiden, kan karakteriseras som ”naturliga” 
landskap. Man får en känsla att landskapet är ”uråldrigt” 
och uttryck såsom ödemark och vildmark passar in. Det 
kan gälla t ex långsträckta stränder och karga betesmarker 
som i Ravlunda eller urskogsliknande områden som 
vid Stenshuvud. Denna typ av områden är dessutom 
förhållandevis ”orörliga” förutom vinden i trädkronorna, 
vågorna på vattnet och djur som rör sig. Dessa 
landskapsavsnitt är känsliga för moderna anläggningar 
såsom vindkraftverk. De blir alltför dominerande och bryter 
av både i skala och tidsdjup samtidigt som människans 
och teknikens närvaro plötslig blir väldigt tydlig på ett 
negativt sätt. 

Landskap där värden såsom tystnad och mörker ännu kan 
upplevas tenderar att bli allt sällsyntare. Dessa värden/
landskap kommer sannolikt att bli ännu mer eftertraktade 
i framtiden varför det är viktigt att slå vakt om de områden 
där tystnad och mörker ännu kan upplevas. Tystnad och 
mörker är faktorer som kraftigt förstärker karaktären i 
småskaliga eller ålderdomliga landskap. 

Kriterier för landskap som är känsliga för vindkraft
• (till synes) Opåverkat av människor
• Småskaligt
• Ålderdomligt 
• Tidlöst
• Avläsbart, har tydliga årsringar
• Präglat av långsam förändring
• Tyst, mörkt, stilla

KULTURLANDSKAP OCH TÅLIGHET FÖR VINDKRAFT
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Fasta fornlämningar skyddas av Kulturminneslagen. Såväl 
kända som okända fornlämningar är lagskyddade. Kartan 
redovisar alla de fasta fornlämningar som hittills är kända 
och registrerade i FMIS, d.v.s. Riksantikvarieämbetets 
digitala fornminnesregister. Även ett område kring 
fornlämningarna är skyddat, ett sk. fornlämningsområde. 
Syftet med dem är att en fornlämning skall kunna bevaras 
i ursprunglig miljö så långt som möjligt.

Bevarade fornlämningar är sällsynta i fullåkersbygden 
och bör därför tas särskild hänsyn till. Ofta handlar det om 
stora gravhögar eller storstensgravar, s.k. megaliter, som 
kräver rumsligt stort utrymme för att komma till sin rätt i 
landskapet. Vi kan anta att dessa monument anlagts i akt 
och mening att dominera platsen de ligger på. Dessutom 
är utsikten från fornlämningen ut över landskapet av 

betydelse. Kartan redovisar särskilt dessa i landskapet 
välbevarade och framträdande fornlämningar. 

I skogsbygden � nns en annan typ av områden som 
man bör ta särskild hänsyn till. Det är välbevarade och 
sammansatta fornlämningsmiljöer med fossila åkrar, 
gravar och ristningar.  

Med en god lokalisering av de enskilda vindkraftverken 
med tillhörande tillfartsvägar kan man i regel undvika att 
fornlämningar berörs. 

En vindkraftsetablering kan leda till att ytterligare 
fornlämningar lokaliseras. Om fornlämningar berörs 
kommer arkeologiska undersökningar självklart att krävas, 
men ingrepp i de mest värdefulla miljöerna bör undvikas. 

FORNLÄMNINGAR
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Fornlämningar som kräver särskild hänsyn

Fornlämning: punkt

Fornlämning: linje

Fornlämning: yta

FORNLÄMNINGSÖVERSIKT
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Kartan visar i form av punkter, linjer och ytor fasta 
fornlämningar registrerade i FMIS.  Ett urval välbevarade 
lämningar som kräver särskild hänsyn och utrymme 
redovisas som större punktobjekt.
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I kommunen � nns för närvarande sexton vindkraftverk. 
Elva av dessa är uppförda i den storskaliga delen av 
Österlenslätten i trakten kring Gärsnäs och Hammenhög. 

De två sydligaste verken (1) står mellan Borrby och 
Hammenhög i ett landskap som präglas av stora, 
sammanhängande fält. 

Norr om Hammenhög, nära gränsen till Tomelilla kommun, 
� nns en mindre, avgränsad grupp bestående av tre verk 
(2). Öster om dessa verk, öster om Östra Herrestad, står 
sex verk (3) grupperade i en lös formation. Även här präglas 
landskapet av det storskaliga produktionsjordbruket. 

Strax söder om Simrishamn � nns en sammanhållen 
grupp om tre mindre verk (4) och ett enstaka, mindre verk 
(5) en dryg kilometer sydväst om denna. Verken ligger 
förhållandevis kustnära i ett landskap som visserligen är 
påverkat av stadens verksamheter och kommunikationer, 
men som i övrigt präglas av kustmiljöernas småskalighet. 

Norr om Skillinge ligger ett verk (6) för sig själv. Detta 
ligger inom den småskaliga delen av Österlenslätten 
i gränszonen mot de småskaliga kustmarkerna, ett 
landskap som inte är tåligt för vindkraft. 

Befi ntliga vindkraftverk

Befintliga vindkraftverk

2

3

4
5

6

1
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VINDKRAFT TILL HAVS
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Vindkraft till havs kan ha stor framtida utvecklingspotential. 
Ute till havs är det högre vindstyrkor med jämnare 
vind� öde, vilket ger bättre produktionsförhållanden. Till 
havs kan man även etablera större vindkraftsparker, vilket 
ytterligare bidrar till goda förutsättningar för storskalig 
elproduktion. Den tekniska utvecklingen kan leda till 
att hållbar energiproduktion till havs även kan komma 
att handla om vågkraftverk, kanske anlagda under 
vattenytan. 

Simrishamns kommun innefattar även havsområdet ut till 
territorialgränsen. Idag � nns inget område med riksintresse 
för vindkraft i Simrishamns kommun. Däremot utpekar 
länsstyrelsen det till ett kustområde med både betydande 
allmänna intressen och värdekärnor (2006). Det innefattar 
även riksintresse för � ske, kustzonen och totalförsvaret. 

Avstånd till kusten
Vindenergiinnehållet ökar till havs jämfört med på land, 
men bara ut till 5 km utanför kusten. Större avstånd ger 
inte ökad produktion, men däremot ökade drifts- och 
underhållskostnader. 

Samtidigt syns stora parker på öppet vatten långa sträckor 
och stora landområden kan beröras och påverkas av 
anläggningarna. Synligheten beror på verkens höjd, 
antal, utformning och väderförhållanden, men framför allt 
avstånd till kusten. Länsstyrelsen i Skåne anser att det 
ur landskapsbildssynpunkt är olämpligt med storskalig 
vindkraftsetablering närmare kusten än 8 km, med 
undantag för etablering i anslutning till industri- eller 
hamnområden.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Det � nns i dagsläget inte förutsättningar att planera för 
någon utbyggnad av vindkraft i kust- eller havsområdet 
inom Simrishamns kommun. Någon utbyggnad bör alltså 
inte ske där. Följande bedömningar ligger till grund för 
ställningstagandet:

Frågan om havsområdet kan utnyttjas för hållbar • 
energiproduktion, eventuellt med vågkraft som 
ett alternativ, bör tas upp i framtida översikts- och 
energiplanering.
Nationell och regional planering har undantagit • 
kommunens havsområde från utbyggnad.
Den fria havshorisonten är en väsentlig del av • 
upplevelsevärdena längs kusten. Kusten har hög 
attraktivitet som rekreationsområde och turistmål 
och därmed även för besöksnäringen. Till det bör 
läggas att en vindkraftpark planeras längre norrut i 
Hanöbukten. 
Nära kusten får det med hänsyn till upplevelsevärdena • 
betraktas som uteslutet med vindkraftverk och 
längre från kusten är det beroende på stora djup inte 
aktuellt.
Försvaret riksintresse kring Ravlunda skjutfält • 
förhindrar utbyggnad i en stor sektor.
Det � nns inga ansökningar om projekt att pröva. • 

Havsdjup
Havsdjup är en viktig teknisk och ekonomisk begränsning för 
etablering av vindkraftverk. Kostnaden ökar exponentiellt 
med djupet, framför allt p.g.a. ökad materialvikt och högre 
krav på strukturen. Idag är det ekonomiskt rimligt att 
bygga vindkraftverk på 10 m djup. Man projekterar ner till 
20 m, planerar till 30 m och beräknar att det i framtiden 
kan vara rimligt att bygga även på 40 m havsdjup. Utanför 
Simrishamns kust ökar havsdjupet relativt snabbt (se 
karta).
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HAVSDJUP OCH VÄRDEKÄRNOR
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