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InlednIng

Bakgrund

 

Denna handling är en underlagsrapport till översikts-

planen för Marks kommun och syftar till att ge en dju-

pare förståelse för kommunens varierande landskap 

och dess förutsättningar. Rapporten är ett av under-

lagen som ligger till grund för hur översiktsplanen 

behandlar den fysiska miljön i kommunen. Översikts-

planen kommer att hantera riktlinjer för bland annat 

vindkraftsetableringar och det är främst för dessa stör-

re etableringsfrågor som landskapsanalysen tjänar sitt 

stora syfte, men den kan också användas som under-

lag vid bedömningar av andra typer av förändringar i 

landskapet.

Målgruppen är främst tjänstmän som arbetar med pla-

nering och bygglov i kommunen, men den riktar sig 

också till tjänstemän på andra förvaltningar samt poli-

tiker och allmänhet med ett särskilt intresse för kom-

munens landskap. Den ska vara en källa till kunskap 

om och en beskrivning av landskapet i kommunen.

europeIska landskapskonven-
tIonen 

Landskapet är den arena där vi alla befinner oss, sam-

verkar och utvecklas. Det består av såväl byggd som 

naturlig miljö och det förändras över tid och rum. Den 

europeiska landskapskonventionen trädde i kraft i 

Sverige den första maj 2011. I denna definieras begrep-

pet landskap som ”ett område sådant som det uppfat-

tas av människor och vars karaktär är resultatet av på-

verkan av och samspel mellan naturliga och/eller 

mänskliga faktorer (art.1 Europeiska landskapskon-

ventionen). Här lyfts kopplingen mellan människan 

och hennes närmiljö fram och betonas som det som 

har format och gemensamt skapat landskapet. Hur 

landskapet uppfattas av de människor som bor och 

verkar där är lika betydelsefullt som hur det uppfattas 

av myndigheter, förvaltningar och fackkompetens. De-

mokratisk medverkan spelar en viktig roll. 

Skyddet kring landskapet som helhet har hittills varit 

begränsat. Landskapsbildsskyddet fanns med i natur-

vårdslagen fram till 1975. Skyddsformen förordnades 

av länsstyrelsen för vissa områden i syfte att reglera 

bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kun-

de påverka landskapsbilden negativt. Fokus låg, som 

framgår av skyddets benämning, i första hand på visu-

ella aspekter och hade en tydlig inriktning mot beva-

rande/konserverande.

Den europeiska landskapskonventionen lägger nu 

grunden till en helhetsbedömning av landskapet. I 

denna fogas rumsliga och visuella aspekter samman 

med de naturgeografiska och kulturhistoriska. Den eu-

ropeiska landskapskonventionen lyfter på ett uttryck-

ligt sätt fram betydelsen av sammanhang, kopplingar 

och karaktärer, dvs. inte bara hur landskapet ser ut 

utan också hur det fungerar och hur det ska fortsätta 

att fungera. Bevarandeaspekten är nu jämställd med 

förvaltningen och utvecklingen av landskapet. Det 

innebär att det kommer att krävas en mera övergri-

pande landskapspolitik på nationell nivå, men också 

ökad medvetenhet, lokalt och regionalt, om värdet av 

den resurs som landskapet utgör och hur den resursen 

bäst bör förvaltas. 
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råden används i viss mån andra utgångspunkter än 

för att beskriva landskapstyper. Fokus ligger snarare 

på landskapets visuella karaktärsdrag och hur det 

används, nu och av tidigare generationer. De många 

frågeställningarna sammanställs till sex punkter som 

tillsammans ska fånga landskapet och göra det möjligt 

att beskriva, tolka och karakterisera. 

• Landskapets skala, rumslighet och komplexitet

• Landskapets orienterbarhet, siktlängder, rikt-

ningar och landmärken

• Landskapets tidssamband

• Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

• Landskapets bruksvärde

• Unika och representativa särdrag

Alla punkter kan innehålla komponenter som är i för-

sta hand naturgivna, kulturellt betingade eller av visu-

ell och rumslig karaktär. Ofta är de dessutom kombi-

nerade, som t.ex. betade hagmarker eller solitära ekar 

i öppet åkerlandskap. De är då konsekvenser av både 

många års landskapsbruk och ett särpräglande na-

turlandskap. Avsikten med detta mera tvärsektoriella 

perspektiv är att behålla landskapet som helhet i fokus 

och undvika att betrakta det utifrån den vanligt före-

kommande indelningen naturmiljö, kulturmiljö och 

landskapsbild.

En karta som visar vilka landskapstyper och karaktärs-

områden som identifierats i Marks kommun finns på 

sidan 7.

landskapets tålighet
Landskapets tålighet kan beskrivas både för landskaps-

typ och för karaktärsområde. I den här rapporten har 

tåligheten för de fyra dominerande landskapstyperna 

beskrivits. Tåligheten beror mycket på vilken föränd-

ring som ska bedömas med landskapsanalysen som 

utgångspunkt. Det är därför svårt att göra annat än 

övergripande tålighetsbedömningar i det här skedet.

Metod

Landskapsanalys är en metod att fånga och beskriva 

landskapets kvaliteter, karaktär och särdrag. Metoden 

kan användas både för att bevara och för att utveckla 

ett landskap. En landskapsanalys i den europeiska 

landskapskonventionens anda utgår från landskapet 

som helhet och omfattar de naturgeografiska karak-

tärsdragen men även de kulturhistoriska, rumsliga 

och visuella, samt de sociala och funktionella. De olika 

aspekterna hänger samman och alla ska beaktas i ana-

lysen. Tillsammans visar de landskapets värde och hur 

känsligt eller tåligt ett område är. Den här rapporten 

utgår ifrån en analysmetod som utvecklats i Storbri-

tannien och Norge, där man under relativt lång tid 

arbetat aktivt med landskapsanalyser som underlag 

för planering. Den är baserad på en distinktion mellan 

begreppen landskapstyp, som definierar områden med 

relativt homogen karaktär oavsett var de uppkommer 

och karaktärsområde, som är ett urskiljningsbart lo-

kalt landskapsområde som kan bestå av flera olika 

landskapstyper. Exempelvis finns det i Marks kom-

mun flera uppodlade dalgångar med en meandrande 

å (landskapstypen dalgång), medan Storåns dalgång 

(karaktärsområde) är ett platsbundet område, med en 

egen unik karaktär. 

landskapstyper
En landskapstyp är ett område med relativt enhetlig 

karaktär, som kan finnas på flera platser i en kommun. 

Var de än uppkommer har de gemensamma drag t ex  

geologiska och topografiska förutsättningar, hydrolo-

giska mönster, vegetation, historisk landanvändning 

och bosättningsmönster. Dessa drag är också några av 

viktigaste vid klassificeringen av de olika landskapsty-

perna. Marks kommuns olika landskapstyper beskrivs 

på sidan 10 och framgår av kartan på sidan 7.

karaktärsområden
Ett karaktärsområde, beroende på analysskala, består 

vanligtvis av flera landskapstyper, som tillsammans 

bildar ett urskiljbart landskapsområde. Varje karak-

tärsområde har sin unika och platsspecifika karaktär 

och kan därför namnges med ett geografiskt knutet 

namn. För att definiera och beskriva karaktärsom-
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rumslig och visuell analys
Ett klassiskt sätt att beskriva en stads rumslighet och 

struktur är Kevin Lynchs metod, utvecklad på 1960-

talet. Utgångspunkten var att människor som bor i sta-

den, genom att använda en antal bestämda begrepp, 

får beskriva hur de uppfattar sin närmiljö när de rör 

sig i den till fots. Ursprungligen var dessa begrepp om-

råde, stråk, barriär, nod och landmärke. Metoden har 

senare kommit att användas även av planerare och ar-

kitekter för att skapa en bild av staden, utifrån hur de 

uppfatttar den. 

Metoden har legat till grund för beskrivningen av den 

rumsliga och estetiska karaktären i denna rapport, 

men den har modifierats för att fungera bättre för den 

större landskapsskalan. Begreppen barriär och stråk 

har uteslutits och begreppen riktningar, landskapsrum 

och branter har tillkommit. Det har gjorts eftersom 

vare sig stråk eller barriärer blir relevanta i landskaps-

skalan. Exempelvis är järnvägen möjligen en barriär, 

men också ett av de tydligaste stråken, som binder 

samman Marks kommun med Varberg och Borås. Alla 

odlingsmarker är också barriärer, eftersom de hindrar 

de fria passagerna i landskapet samtidigt som de vi-

suellt snarare binder samman landskapsrum än delar 

upp dem. Rumslighet och visuella aspekter framgår av 

kartan på sidan 11 och beskrivs under respektive ka-

raktärsområde. 

underlagsmaterial
Underlag för klassificeringen av landskapstyper och ka-

raktärsområden har hämtats från olika håll. För att få 

förståelse för hur landskapet används och värderas har 

uppgifter från byalag och boende varit viktiga. Uppgif-

terna har samlats in i den vardagslivskartläggning som 

kommunen har gjort under sitt arbete med översikts-

planen. Information och berättelser om landskapet och 

dess historia som framkommit under rundturer med 

tjänstemän från kommunen, har också varit av stor 

betydelse. Dessutom har en stor mängd kartmaterial 

inhämtats och studerats. Urvalet av kartinformation i 

rapporten har gjorts utifrån hur stor påverkan det som 

kartan visar har haft på landskapet och i vilken grad 

det kan förklara företeelser i detsamma. Information 

har också hämtats från kommunala rapporter såsom 

bevarandeprogram för kulturmiljö och naturvårdpro-

gram m.m. En komplett källförteckning återfinns i slu-

tet av rapporten.
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landskapet I Marks koMMun

övergrIpande BeskrIvnIng

Marks kommun ligger i övergången mellan sprick-

dalslandskapet längs västkusten och det småländska 

höglandet. Gränsen mellan de olika landskapsområ-

dena går öster om Viskans dalgång och sammanfaller 

i stort med den högsta kustlinjen, som är så högt som 

havsnivån har nått. Detta ger ett spännande landskap 

med  stor variation som tydligt särskiljer sig från öv-

riga landskap i västra Sverige. I kommunens västra del 

växlar landskapet mellan frodiga uppodlade dalgångar 

och skogsklädda höjder, medan landskapet i den öst-

ra delen är tätare, med mycket barrskog, mossar och 

mindre odlade öppna områden. 

Landskapskaraktär

Karaktärsmässigt är landskapet omväxlande med 

öppna odlingslandskap med långa perspektiv, trängre 

passager mellan branta klippväggar, böljande kullar 

med ädellövskog och stora barrskogsområden med 

vildmarkskaraktär. Denna skillnad i de östliga respek-

tive västliga delarna illustreras bra av kartan på sidan 

11, där högre liggande partier är mörkt brunröda och 

lågt liggande är ljusa. De karaktäristiska dalgångarna 

är markanta och har också markerats särskilt i kartan.

Topografi

Topografin i kommunen är påtaglig. Lägre dalgång-

ar vindlar fram mellan höjderna och skapar tydliga 

långsträckta landskapsrum. Sprickdalslandskapets 

brutenhet har ytterligare förstärkts av att de tre stör-

re vattendragen i kommunen. Storån, Surtan samt 

Häggån och Viskan har grävt sig ner i dalarnas ler-

jordar. Från höjdernas randzoner har man vida ut-

blickar över dalarna och de kringliggande höjderna.  

Kartan på sidan 13 visar topografin och landskapets 

brutenhet– i hur stora eller små delar som landskapet 

är uppdelat rent topografiskt. Där gråtonerna skiftar 

mycket varierar topografin dramatiskt och där är land-

skapet också mera brutet.

Klimat

Marks kommun präglas både av det torrare inlands-

klimatet som dominerar i kommunens skogsbeklädda 

östra del och av det fuktiga kustklimatet som i första 

hand påverkar kommunens dalgångar. De fuktiga 

och tempererade vindarna från havet leder upp längs 

Viskans och Storåns dalgångar och skapar ett subo-

ceaniskt klimat med särskilt goda förutsättningar för 

ädellövskogar och odlingar. 

Jordarter

Den stora variationen i jordarter är tätt förknippad 

med hur högt havsnivån nådde, den högsta kustlinjen, 

men också med vilka förutsättningar för skogsbruk 

respektive jordbruk området har. Både jordarterna  i 

kommunen och högsta kustlinjen framgår också den 

av kartan på sidan 15. I dalarna, där havet har avsatt 

finkorninga partiklar, finns de bästa odlingsjordarna. 

De tunnare jordtäckena och fattigare moränerna, som 

inlandsisarna lämnade efter sig, återfinns på de högre 

partierna.  Dessa är i mindre grad är uppodlade och  i 

första hand täckta av barrskog som inte ställer så höga 

krav på goda och näringsrika jordar. 

Bebyggelse

Kommunens två centralorter Kinna och Skene med 

intilliggande Örby ligger högt upp i Viskans dalgång. 

Här bor drygt en tredjedel av invånarna i Mark. Kom-

munens befolkning är i huvudsak koncentrerad till 

dalgångarna men mindre samhällen återfinns i hela 

kommunen, trots att delar av kommunen är relativt 

svårtillgängliga. I dalgångarna ligger samhällena gene-

rellt högt placerade, upp mot skogsbrynen, där marken 

är fastare och erosionsrisken är mindre och där inte 

heller den allra bästa jordbruksmarken tas i anspråk. 
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landskapstyper

skogsklädda höjder
Beskrivning

En stor del av kommunens yta utgörs av höjdområden 

bestående av berg med tunt moräntäcke och inslag av 

torv. Den här landskapstypen utgörs av större sam-

manhängande områden med tydlig kupering, ibland 

mycket småkuperade områden, på relativt hög höjd 

begränsade av dalgångar. Landskapstypen återfinns 

både i den östra delen av kommunen, öster om Vis-

kans dalgång och Öresjöarna och i den västra delen på 

höjderna som skiljer dalgångarna längs vattendragen, 

Storån, Surtan samt Viskan och Häggån.  

Denna landskapstyp utgör landskapets högsta nivå och 

är till största delen skogsbevuxen med mindre öppna 

ytor, vanligtvis våtmarker samt ängsmark och gammal 

jordbruksmark. Kalhyggen och mossar bildar större 

öppna ytor.  Mindre samhällen, som Skephult, Hara-

tången och Älekulla, och de få lite större, som Öxabäck 

och Torestrop, skapar också öppningar i skogen, men 

områdena är förhållandevis glest befolkade. Vägarna 

och kommunikationslederna är också relativt få. Sam-

hällena ligger utspridda över ett stort område och väg-

nätet, som binder samman dem, är glest och riktar sig 

i första hand mot intilliggande dalgångar.

De skogsklädda höjderna innehåller relativt få land-

skapselement. Barrskogen dominerar, men bryts upp 

av mindre, öppna åker- och ängsmarker. De ligger 

ofta högt, är påtagligt rumsliga och med en nästan ål-

derdomlig karaktär, vilket gör dem till väldigt sköna 

platser att vara på. Dessa mindre landskapsrum upp-

levs i första hand inifrån rummet, medan den visuella 

exponeringen från kringliggande områden oftast är li-

ten. Från toppar och höjdernas kantzoner är siktlinjer 

ofta mycket långa över dalgångarna och kringliggande 

höjdområden.

I kommunens nordvästra hörn korsas skogsmarken av 

en särpräglad geologisk formation – Ubbhults-drum-

linen. Drumliner är, enligt Sveriges Nationalatlas, 

spolformade, elliptiska bildningar som till större delen 

består av morän. De innehåller oftast avlagringar från 

flera olika nedisningar som samlats kring en kärna i 

form av en bergklack. Drumliner är bildade under 

inlandsisen, parallellt med isrörelsen. Drumlinen i 

Ubbhult omgärdas av uppvuxna skogsmarker och bil-

dar ett tydligt långsmalt landskapsrum. Detta avviker 

från både dalgångarna och övriga, mera begränsade 

landskapsrum som är typiska för landskapstypen.

Karaktäristiskt för landskapstypen är:

• Hög höjd över kringliggande områden. Land-

skapstypen återfinns över högsta kustlinjen.

• Skogsbevuxen, vanligtvis med barrträd.

• Rumsligt sluter sig vegetationen tät kring vägar 

och öppna områden som sjöar, jordbruksmark, 

mossar etc. och bildar därmed mindre rumslighe-

ter i den stora skogsvolymen.

• Kortare siktlinjer inom området och längre ut 

från områdena.

Tålighet

Generellt har den här landskapstypen relativt hög tå-

lighet ur landskapsbildsperspektiv för nya etablering-

ar och inslag. Stora och höga etableringar, som exem-

pelvis vindkraftsparker, på den här typen av höjder, 

kan visuellt påverka vidsträckta områden. Den sam-

manlagda effekten av flera etableringar kan också bli 

stor eftersom siktlinjerna från toppar kan vara  väldigt 

långa. 

dalgångar
Beskrivning 

Den andra större landskapstypen i kommunen är de 

vindlande odlingslandskapen längs olika vattendrag. 

Kommunen genomkorsas av tre viktiga vattendrag; 

Storån, Surtan samt Viskan/Häggån. De mäktiga ler-

avlagringarna i dalgångarna bildades när de fortfa-

rande stod under vatten vid isens avsmältning. Det 

har gett de bördiga jordar som fortfarande brukas. I 

leravlagringarna har sedan kommunens många vat-

tendrag grävt sig ner och skapat ytterligare nivåer i 

landskapet. 
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Ett utpräglat exempel på det är Assbergs raviner, där 

Viskan har skapat en dal med branta blommande slän-

ter. Även på många andra håll i kommunen är ero-si-

onsfaran längs vattendragen stor.

De långsträckta odlingslandskapen i dalgångarna be-

gränsas generellt av de höjdryggar som beskrivs i fö-

regående kapitel. Som motsats till höjderna utgör dal-

gångarna landskapets nedre nivåer och bildar ett slags 

blodomlopp eller stomme i kommunens landskapliga 

struktur. Karaktärsmässigt är det generellt öppna mar-

ker som bryts av mindre skogspartier och vegetations-

stråk längs vattendrag och gårdsbildningar. 

I områden av den här landskapstypen bor de flesta 

av kommunens invånare. Här går de flesta av kom-

munens viktigare kommunikationsstråk. Längs dal-

gångarna är siktlinjerna i nordostlig-sydvästlig rikt-

ning oftast långa, medan de tvärs dalarna vanligtvis är 

mycket begränsade. Den övergripande skalan är större 

i kommunens södra del, där Viskadalen öppnar sig, än 

i norr, där dalgångarna är trängre och mer kuperade. I 

norr ligger också åarna lägre i landskapet och odlings-

markerna sluttar på sina håll ganska brant ner mot 

dem. Bebyggelsen ligger ofta högt upp på dalsidorna, 

nära skogsbrynen, där jordarna är lite lättare och ut-

blickarna bättre. Många och tydliga landskapselement 

såsom skogsbryn, samhällen, gårdar, alléer, vägar och 

kyrkor ger landskapet en hög komplexitet. Den här 

landskapstypen upplevs främst visuellt inifrån land-

skapsrummen, men också från randen av höjdryggar 

och platåer.

Karaktäristiskt för landskapstypen är:

• Generellt relativt lågt liggande områden, som 

både kan ha platt och en mera böljande botten.

• Öppna åker- och ängsmarker med mindre träd-

dungar, skogspartier och trädstråk längs vatten-

drag, gårdar och samhällen.

• Rumsligt väldigt öppen karaktär, där det stora 

landskapsrummet omfattar hela dalgången. De 

mindre rumsbildningar som återfinns är ofta 

mera diffusa till sin karaktär.

• Meandrande vattendrag i dalgångens botten.

• Långa siktlinjer genom dalgången och utöver 

intilliggande sjöar. Få möjligheter till utblickar 

ut ur det stora landskapsrummet. Landmärken, 

som exempelvis kyrktorn, vindkraftverk och höga 

skorstenar, blir ofta väldigt tydliga.

Tålighet

Generellt har den här landskapstypen låg tålighet ur 

landskapsbildsperspektiv, i första hand på grund av 

den ofta begränsade skalan och höga komplexiteten. 

Det är också här de flesta människor rör sig och upp-

lever landskapet, vilket gör den visuella påverkan på-

taglig.

randzoner och mosaiklandskap
Beskrivning

Övergången mellan dalgångar och höjder utgörs av 

randzoner och mosaiklandskap. Randzonerna är 

vanligen långsträckta landskapselement som utgörs 

av exempelvis skogsbryn med ädellövskogsinslag, 

bergssidor och sluttningsbranter. I Marks kommuns 

omväxlande landskap finns många randzoner. Mosa-

iklandskapen är mera omväxlande till sin karaktär. De 

omfattar både öppna beteshagar, halvslutna lundar 

och ädellövskogspartier där krontaken sluter sig helt. 

Mosaiklandskapen återfinns i första hand där topo-

grafin är lite flackare. I dessa områden har inte de rik-

tigt fina jordpartiklarna som lera och silt avsatts, utan 

jordarna är  lite lättare och mera genomsläppliga och 

därför lämpliga för bete och äng. De var en gång i tiden 

de första som odlades upp, medan de tunga och täta 

lerjordarna fick vänta tills bättre redskap för att bruka 

dem tagits fram. Randzoner och mosaiklandskap är 

oftast väldigt attraktiva ur rekreationssynpunkt. Ädel-

lövskogar är vackra och ofta genomsiktliga och till-

gängliga. De mindre betesmarkerna och lundarna är 

oftast artrika och i en skala som vi uppfattar som till-

talande och greppbar. Siktlinjerna är vanligen mycket 

varierade och växlingen mellan öppet och slutet är ett 

av landskapstypens tydligaste karaktärsdrag.
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Jordarter
I jordartskartan urskiljer sig dalgångarnas sand, lera och silt från 
omgivande höjder där berg, morän och torv bildar en mosaik. Mo-
saiken skiljer sig i struktur i de olika höjdområdena. för att tyd-
ligt visa skillnaden mellan dalgångar och skogsklädda höjder har 
mosaiken av berg/morän/torv gjorts lika i färg. Man behöver inte 
uppfatta detaljer – strukturen är viktigare. se även beskrivningen 
av ”dalgångar”, sidan 12



Karaktäristiskt för landskapstypen är:

• Större sammanhängande vattenområden.

• Öppet, plant landskapsrum med kringliggande 

ibland dramatiskt sluttande strandzoner, ofta 

lövskogsbevuxna och med fritidshusanläggning-

ar.

• Rumsligt ger landskapstypen i första hand möj-

lighet till rörelser runt det centrala rummet. Den 

öppna vattenytan ger fina utblickar även från en 

låg höjd och möjlighet att uppleva rummet i sin 

helhet.

• Sikten ut från landskapsrummet är ofta begrän-

sad. Landskapsrummet sluts av branter ner mot 

vattnet eller av kringväxande vegetation.

Tålighet

Relativt låg tålighet ur landskapsbildsperspektiv. Nya 

inslag påverkar stora områden som ofta är varierande 

och detaljrika, med stränder, vikar, bryggor, strand-

stugor etc. Dessutom upplevs de oftast som väldigt 

attraktiva för olika typer av rekreation och är därför 

mycket omtyckta av många människor.

Karaktäristiskt för landskapstypen är:

• Ligger ofta högt upp på dalgångarnas sluttning-

ar.

• Växlar mellan öppna marker, ängs- och betes-

marker och mera slutna men fortfarande relativt 

ljusa skogsmarker.

• Rumsligt öppnar och sluter landskapsrummen 

kring vägar och stråk. En vandring genom områ-

det blir en vandring från rum till rum, avgränsade 

av trädridåer eller skogspartier.

• Oftast goda utblickar över intilliggande dalgångs-

landskap. Kortare siktlinjer inom området och 

längre ut från områdena.

Tålighet

Generellt har landskapstypen låg tålighet ur land-

skapsbildsperspektiv eftersom de är väldigt varierade 

och ofta småskaliga. Här krävs ofta också stora ingrepp 

i landskapet för anläggande av vägar och kommunika-

tionsstråk. De högt belägna randzonerna är särskilt 

komplicerade ut landskapsbildsperspektiv. Ingrepp 

här påverkar stora, ofta lägre liggande områden där 

många människor rör sig.

sjölandskap
Beskrivning

Ett sjölandskap kan beskrivas som ett sammanhäng-

ande sjösystem, med större öppna vattenytor som bin-

der samman strandzonerna. Vattnet i Marks kommun 

utgör viktiga landskapselement och har på ett påtag-

ligt sätt format dagens landskap, både genom havets 

avsättningar av lermaterial i dalgångarna och genom 

vattendragens meandrande. Idag är både åarna och 

kommunens alla sjöar, sammanlagt mer än trehundra, 

en stor kvalitet för kommunens invånare. Sjölandska-

pen karakteriseras av långa siktlinjer över sjöar och 

strandzoner. Strandzonerna utgörs av omväxlande 

flackare odlingslandskap och täta skogspartier som 

ofta sluttar brant ner mot sjön. Sjölandskap är viktiga 

karaktärsbildande områden, med långa utblickar och 

tydligt definierade landskapsrum. De är ofta varierade 

och detaljrika, med stränder, vikar, bryggor, strand-

stugor etc. Sjölandskapen är också viktiga för naturtu-

rismen som ofta är beroende av att landskapet upplevs 

som ostört. 

foto
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karaktärsoMråden

Områdesindelningen är i första hand gjord utifrån 

landskapets karaktär och topografi, där kommunens 

landskapstyper och naturliga vattendelare har haft 

stor betydelse. Tanken har också varit att indelningen 

ska avspegla bygdens uppfattning om kommunens 

olika delar. Därför har karaktärsområdesindelningen 

anpassats till den indelning i olika bygdeföreningar 

och byalag som finns i kommunen. Delar av den infor-

mation som byalagen har tagit fram, i vardagslivskart-

läggningen, återfinns i landskapsanalysen. 

Beskrivningen utgår ifrån det som på en övergripande 

nivå kan sägas vara typiskt för området, det särpräg-

lade i varje karaktärsområde. Kartan på sidan 7 redo-

visar de olika karaktärsområdena samt landskapsty-

perna som identifierats. Kartorna på sidorna 11, 13, 15 

och 17 visar alla på olika aspekter som ingått i bedöm-

ningen av indelningen i karaktärsområden.

Karaktärsområdena grupperas i den här rapporten 

utifrån den i området dominerade landskapstypen. 

Mosaiklandskapet och randzonerna är inte domi-

nerade landskapstyp i något av områdena på den 

övergripande nivån. De bildar endast gränser mel-

lan olika områden. Det är viktigt för förståelsen av 

karaktärsområdestexterna att ha med sig beskrivning-

en av respektive landskapstyp för att få en komplett 

bild av området.

Två mindre karaktärsområden har inte fått egna ka-

pitel — mellan Lygnern och Surtans dalgång (karak-

tärsområde 3) samt mellan Fävren och Viskan (karak-

tärsområde 6). Dessa två mindre områden innehåller 

endast en landskapstyp och är endast i mindre omfatt-

ning bebyggda. De bedöms omfattas väl av den över-

gripande beskrivningen under ”Skogsklädda höjder”.

Skogsklädda höjder:

1. Mellan Lygnersvider och Ingsjöarna

2. Mellan Storåns dalgång, Hyssna och Hålsjöarna

3. Mellan Lygnern och Surtans dalgång*

4. Mellan Surtans, Häggåns och Viskans dalgångar 

5. Mellan Lindhult, Gallåsen och Rygga

6. Mellan Fävren och Viskan*

7. Öster om Öresjöarna, Viskadalen och Häggåns 

dalgång

8. Öster om Tolken

Dalgångar:

9. Lygnern och Storåns dalgång

10. Surtans dalgång

12. Häggåns dalgång

13. Norra Viskadalen

14. Mellersta Viskadalen

15. Södra Viskadalen

Sjölandskap:

16. Tolken och Öresjöarna

* Karaktärsområdet beskrivs inte i detalj, se beskriv-

ning av landskapstypen ”Skogsklädda höjder”.
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karaktärsoMråden

övergripande beskrivning
Branta slänter och småkuperade områden omger det 

öppna odlingslandskapet uppe på den karakteristiska 

Ubbhultsdrumlinen. Drumlinen har skapat ytterligare 

en höjdrygg ovanpå ett höjdparti och där dominerar 

bördiga odlingsjordar och ett lätt välvt landskapsrum. 

Drumlinen är av riksintresse för naturmiljön. Den 

kringliggande skogen är tät och relativt ogenomsiktlig, 

med mindre öppna ytor som vanligtvis utgörs av våt-

marker. Delområdet omfattar områden både norr och 

söder om drumlinen samt Västra och Östra Ingsjön. 

Områdets allra nordligaste del utgör ett mindre höjd-

parti, som sluttar brant ner mot Ingsjöarna. Även söder 

om sjöarna är sluttningarna branta och tillsammans 

skapar de ett tätt och långsmalt landskapsrum, som 

man rör sig längs. Söder om drumlinen är landskapet 

mer varierat och skogen mindre tät med större öppna 

ytor som utöver våtmarker består av ängsmark och 

gammal jordbruksmark. Den här delen av landskapet 

är glestbefolkad, med få kommunikationsleder, trots 

att den utgör en betydande del av landskapet i och om-

kring Ubbhult. Bebyggelsen formerar separata öar i 

skogen, i första hand längs Ubbhultsvägen. Skogen blir 

som en sammanhängande volym ur vilken öppningar 

för bebyggelse, våtmarker och sjöar skurits ut.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Landskapet kring Ubbhult karakteriseras till stor 

del av den tydliga topografin med de öppna odlings-

markerna på drumlinen och de tydliga sluttningarna 

ner mot Ingsjöarna. Det större skogsområdet söder 

om drumlinen är mera platålikt och småkuperat. 

Drumlinens höjdrygg och de goda jordarna som åter-

finns här omgärdas av uppvuxna skogsmarker och 

utgör tillsammans med Insjöarnas öppna vattenytor 

områdets tydligaste rumslighet. Skalan är relativ liten 

och odlingstegarna fortfarande vanligtvis tydligt mar-

kerade med murar, diken eller vegetationsridåer. I de 

omkringliggande skogsmarkerna utgör bebyggelse, 

våtmarker, sjöar och i vissa fall kalhyggen gläntor i den 

omgivande skogen.

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapet här är lättläst och lätt att orientera sig i, 

tack vare det tydliga, längsgående landskapsrummet 

som drumlinen utgör och den relativt enhetliga topo-

grafin med den nordliga sluttningen. Siktlinjen längs 

drumlinen är förhållandevis lång i öst-västlig riktning 

längs det öppna landskapet, medan sikten i nordsydlig 

riktning bitvis är väldigt begränsad. Detta på grund av 

skogsmarkerna som täcker sluttningen i norr och pla-

tån i söder. Det finns få landmärken i området. Inget 

högre kyrktorn höjer sig över trädtopparna och det 

finns inte heller andra byggnader som utmärker sig.

1. Mellan lygnersvIder och IngsJöarna
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Landskapets tidssamband

Området har varit bebott under lång tid, troligtvis se-

dan stenåldern. Här finns ett flertal fornminnen och 

fornåkrar som minner om tidigare användning av 

landskapet. Den tydliga indelning av åkrar och utmar-

ker och de många stengärdesgårdarna visar landska-

pets långa historia, som fortfarande kan utläsas i da-

gens landskap.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Området är väldigt påverkat av den drift som har be-

drivits här. I första hand gäller det jordbruksmarken, 

men även skogsmarken är tydligt påverkad. Jord-

bruksmarken har successivt tagits i anspråk för skogs-

planteringar och bostäder. De öppna områdena är idag 

i första hand hagmarker. Skogen är till största delen 

planterad, även om den nu är uppvuxen och därmed 

mer tillgänglig för rekreation. Naturkaraktären åter-

finns i skogarna på ömse sidor om de öppna markerna 

och i söder är den än tydligare i anslutning till moss- 

och myrmarkerna.

Landskapets bruksvärde

Landskapets bruksvärde ligger kanske i första hand 

i dess förutsättningar för bostäder och först i andra 

hand för de goda jordarna. Det höga och fria läget i 

anslutning till drumlinen och sjöarna, närheten till 

sjöar och skogsmarker och de relativt goda kommu-

nikationerna till bl.a. Göteborg gör området attraktivt 

för bostadsbebyggelse. Den södra delen av området är 

mera svårtillgänglig och därför mindre attraktivt för 

bostäder.

Strandremsorna, badplatserna och båtplatserna vid 

Hägnen och Flyksnäs är viktiga som lokala rekra-

tionsområden. Stigar och naturområden mellan Östra 

Ingsjön, Änkatjärn och Ubbhultsvägen utgör värde-

fulla rekreationsområden.

Unika och representativa särdrag

Det mest särpräglade draget i området är den drumlin- 

formation som sträcker sig genom delområdet. Branta 

slänter och småkuperade områden omger det öppna 

odlingslandskapet uppe på drumlinen. Den markerade 

ryggen som välver sig i det centrala landskapsrummet 

är väldigt speciell och upplevs tydligt på plats.
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2. Mellan storåns dalgång, hyssna och hålsJöarna

övergripande beskrivning
I kommunens nordligaste del öster om Storåns dal-

gång och i Surtans nordligaste del ligger det mer hög-

länta området som ansluter till Härryda kommun. 

Området ligger till största delen över högsta kustlinjen 

och jordmånen är magrare. Det har gett ett mer slu-

tet landskap, som i huvudsak består av barrskog som 

öppnar sig kring mindre odlings- och betesmarker och 

kring mossar och myrmarker. Områdets topografiska 

brutenhet är stor, med tydliga nordost-sydvästliga 

raviner och sprickbildningar, se kartan Landskapets 

brutenhet på sid. 13.

Området har i vissa delar höga naturvärden. Bl.a. är 

närområdet runt Surtan i nästan hela åns sträckning 

av riksintresse för naturmiljön. I områdets allra nord-

ligaste del ligger Uttermosse, som sträcker sig in i 

Härryda kommun. Även den av riksintresse för natur-

miljön.

Området omfattar också Hålsjöarna och deras strand-

område. Sjöarna omsluts av skogsklädda höjder och 

de öppna vattenytorna bildar väldefinierade land-

skapsrum. Kommunens naturvårdsprogram pekar 

ut sjöarna som vatten med höga naturvärden. Den 

mestsärpräglade delen av området är naturreservatet 

Liagärde. Liagärde är ett skogsreservat som breder ut 

sig kring en imponerande bergsknalle, från vilken man 

har en hänförande utsikt över Stora Hålsjön. 

Det finns begränsat med bebyggelse i området. Vid 

Stora Hålsjöns östra strand finns ett sommarstugeom-

råde. I övrigt finns det mest spridda hus och mindre 

gårdar.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Området domineras av skog i vilken mindre öppna 

landskapsrum öppnar sig. Komplexiteten i områ-

det är relativt hög och landskapets brutenhet stor. 

I dessa skogliga delar handlar komplexiteten mer 

om variationen mellan det öppna och slutna land-

skaprum, där de mindre öppna rummen kan inne-

hålla samma beståndsdelar som de större dalgång-

arna; solitärer; trädridåer, dungar, gårdar, vatten etc.  

I anslutning till sjöarna har området en utpräglad 

rumslighet som markeras tydligt både av de öppna 

vattenytorna och av de branta klipporna som stör-

tar ner i sjön vid Liagärde. Skalan är begränsad och 

komplexiteten i landskapet är här relativt låg, trots att 

landskapet är särpräglat.
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Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

I områdets  västra, mer skogliga del  är orienterbarheten 

mindre god, siktlinjerna mestadels korta och riktning-

arna otydliga. Landmärken är svåra att urskilja på 

grund av de korta siktlinjerna. Vid sjöarna utgör Lia-

gärde det viktigaste landmärket och sätter en tydlig 

prägel på den delen av området. Sikten är lång, både 

inom landskapsrummen och från kringliggande höj-

der. Det gör också den här delen lättorienterad.

Landskapets tidssamband

Här finns tidssambanden fortfarande synliga både i 

det kontinuerliga bruket av kulturlandskapet och bo-

platsernas placering i landskapet. Kopplingen mellan 

den tidiga industrin och de landskapliga förutsättning-

arna, är synliga i form av vattenfall som gav vattenkraft 

till sågar och kvarnar.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Området har en tydlig naturmarkskaraktär, med myr-

marker, uppvuxna skogar och mindre gläntor. Även 

denna del är dock påverkad av hur marken brukats, 

med både skogsbruk och jordbruk i de mindre öppna 

landskapsrummen. Den mänskliga påverkan i områ-

det är begränsad och landskapet har en utpräglad na-

turkaraktär och en närmast trolsk stämning råder.

fotofoto

Landskapets bruksvärde

Landskapet är på grund av den komplicerade topogra-

fin svår tillgängligt och lågt utnyttjat idag. Landska-

pets bruksvärde ligger i första hand i dess naturkarak-

tär. Området runt sjöarna är på grund av sin betydelse 

som rekreations- och naturområde svår exploaterat. 

Däremot har det ett högt värde för rekreation och fri-

luftsliv. 

Unika och representativa särdrag

Natur marks ka rak tären i skogsområdet, den små-

brutna topografin och gläntorna med ålderdomliga 

jordbruksmark är viktiga aspekter för hela områdets 

karaktär och bör värnas. Områdets särprägel ligger i 

första hand just i  naturkaraktären, den trolska stäm-

ningen och de väldefinierade öppna vattenrummen. 

Den markanta topografin, ravinen och klippformatio-

nerna vid Liagärde gör området unikt.
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4. Mellan surtans, häggåns och vIskans dalgångar

övergripande beskrivning
Området utgörs av höjdpartiet mellan Surtans dalgång 

och Viskans dalgång, som i norr övergår i Häggåns 

dalgång, och begränsas i norr av Hålsjöarna och kom-

mungränsen och i söder av dalgångarna. Större delen 

av området ligger över högsta kustlinjen, men områ-

det är något mer låglänt än höjdområdet i sydväst, 

Gallåsområdet, och topografin mindre dramatisk. På 

samma sätt som för övriga höjdpartier i kommunen är 

jordtäcket tunt och ytan till största delen täckt av barr-

skog, som bryts av mossar och våtmarker.  Området är 

relativt lågt exploaterat och den bebyggelse som finns 

är i stor utsträckning samlad längs vägarna och i för-

sta hand väg 156. I anslutning till väg 156 finns också 

Skene Skog. I Skene Skog ligger kommunens återvin-

ningscentral och här finns också ett industriområde 

med bl.a. en motorbana och en bergtäkt.

Kring Viskan och upp mot Rydal är landskapet annor-

lunda. Här är naturkaraktären mindre påtaglig och det 

är i stället det småskaliga kulturlandskapet som mejs-

lats fram runt ån. Små åker- och ängsmarker, branta 

slänter och bergssidor och lövskogspartier gör land-

skapet varierat och komplext. I området kring Viskan 

finns flera förläggargårdar, som både bidrar med en 

tydlig bebyggelsekultur och minner om områdets tex-

tila tradition och företagaranda. I området finns också 

många storvuxna, äldre träd, som har fått växa fritt i 

anslutning till gårdar och gärdesgårdar.

I områdets norra del, upp mot kommungränsen invid 

Viskan, ligger den gamla bruksorten Rydal. Här finns 

många kulturhistoriskt intressanta byggnader. Orten 

som helhet, med de gamla industribyggnaderna, arbe-

tarbostäderna och den pampiga disponentbostaden, är 

ett riksintresse för kulturminnesvården. Även förläg-

gargårdarna Ginkalunda och Stämmemad söder om 

Rydal är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. 

Det gäller också gårdsmiljöerna i anslutning till bebyg-

gelsen. 

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Skala, rumslighet och komplexitet varierar stort inom 

området. Den södra delen är mera ensartad med barr-

skog, mossar och mera försiktig topografi. Här utgör 

mossarna och de få odlingsmarkerna mindre öppna 

rum i det annars relativt täta landskapet. Komplexi-

teten är därmed förhållandevis låg. I den norra delen, 

längs Viskan är landskapet både rumsligt och inne-

hållsmässigt betydligt mer komplext, med många olika 

landskapselement och en varierad serie rum som öpp-

nar och sluter sig längs åns sträckning. 

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Som för övriga skogsklädda höjdpartier är orienterbar-

het en relativt låg, siktlinjerna inom området korta och 
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riktningarna i landskapet varierade. Även runt Viskan 

är siktlinjerna korta och rummens riktningar varie-

rade på grund av åns meandring och de relativt små 

landskapsrummen. Här är dock orienterbarheten hö-

gre tack vare åns övergripande riktning. Landmärkena 

är förhållandevis få. Däremot finns det inom området 

en del högre toppar, exempelvis Håberg, Huleberg och 

Ekeberget.

Landskapets tidssamband

Viskans dalgång och Rydal är de områden där tids-

sambanden framgår tydligast; längs ån genom det 

fortfarande till stora delar brukade kulturlandskapet 

och i Rydal genom bebyggelsen som vuxit fram succes-

sivt sedan bruket anlades i mitten av 1800-talet. Även 

tidigare spår genom förläggargårdarna i området på-

minner om samhället före industrialiseringen.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Naturkaraktären är påtaglig i den södra delen av om-

rådet som är relativt lågt befolkat och brukat, medan 

den norra delen har en tydlig påverkan av hur landska-

pet har brukats genom århundradena.

Landskapets bruksvärde

Landskapets bruksvärde ligger i första hand i dess na-

tur- och rekreationsvärde. Inom området ligger flera 

sjöar med potential för bad och fiske. Hedegärdessjön 

och Mjögasjön används idag flitigt som badsjö och vid 

Trehörningen i områdets nordvästra hörn kan man 

höra storlommen. Båda områdena ligger nära Kinna 

och Skene och är viktiga som närrekreationsområden.

Runt Viskan ligger bruksvärdet snarare i kulturland-

skapet och på det sätt som kommunens förankring i 

den tidiga textilindustrin fortfarande är tydlig.

Unika och representativa särdrag

Områdets viktigaste särdrag är just de kulturhisto-

riskt intressanta områdena runt Viskan som beskri-

vits ovan, men även naturmarkerna i de södra delarna 

har sitt värde, trots att de inte kan sägas vara unika på 

samma sätt.

fotofoto

23



5. Mellan lIndhult, gallåsen och rygga

övergripande beskrivning
Gallåsen är ett av kommunens högst liggande områ-

den. Hit nådde aldrig havet och jordtäcket är generellt 

väldigt tunt och här finns mycket berg-i-dagen. Land-

skapet ansluter till det nordhalländska sprickdalsland-

skapet, både geografiskt och landskapligt. 

Vegetationen är glesare, mera blandad, än på de övriga 

höjdområden och lövskogsinblandningen av främst 

ek, bok och björk är större. Inom området är landska-

pet tydligt brutet, med både småkuperade partier och 

partier med markerade toppar och dalgångar. Särskilt 

områdets västra del är dramatiskt och höglänt, med 

utpräglade branter. Vid Helsjön stupar Skogaåsen 

brant ner i Stora Hornsjön och skapar en dramatisk 

port mot Kungsbacka kommun. Området har länge 

använts som kurort. Under kurorternas storhetstid 

byggdes här en järnvägsstation, men själva järnvägen 

drogs aldrig upp hit. Idag ligger Helsjöns folkhögskola 

här. Området runt Helsjön är fortfarande ett viktigt re-

kreationsområde.

Mindre uppodlade luckor i skogsmarken återfinns 

främst i dalar, i anslutning till sjöarna och på mindre 

plana partier, men topografin och det tunna jordlagret 

har gjort att området är mindre lämpligt för odling. Ett 

exempel på kulturlandskap i områdets nordöstra del 

är de betade skogsmarkerna vid Mjöllösa.

Naturvärdena i området är höga. Här finns bl.a. häck-

ningsplatser för rovfåglar och andra sällsynta fåglar 

och här finns dessutom mycket fladdermöss.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Området ansluter till den stora övergripande landskap-

liga skalan med vida utblickar över både dalgångar och 

höjdområden från toppar och i kantzonerna. Samti-

digt gör den kuperade terrängen skalan inom området 

relativt begränsad. Rumsligt finns såväl intima dalar 

och gläntor som det storslagna landskapsrummet när-

varande.

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapets varierade terräng och de korta siktlinjer 

inom området gör det svårorienterat. Tydliga riktning-

ar är också svåra att återfinna. Däremot finns inom 

området flera toppar som utgör landmärken i landska-

pet. Gallåsen i områdets norra del är 194 m ö h och 

därmed en av de högre punkterna i kommunen. Även 

Navåsen i norr, Täxleberget i väster och Vålberg i sö-

der är tydliga toppar.
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Landskapets tidssamband

Det geologiska tidssambandet är tydligt avläsbart i 

områdets topografi, som upplevs som opåverkad och 

ursprunglig. Kulturellt finns ett flertal fornlämningar 

som minner om gamla bosättningar, i första hand på 

högt belägna platser  med goda utblickar över Viska-

dalen och Surtans dalgång.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Områdets naturkaraktär är tydlig, här är den mänsk-

liga påverkan begränsad.

Landskapets bruksvärde

Områdets bruksvärde är tätt kopplat till dess naturvär-

de och rekreationsvärde. Navåsens friluftsområdemed 

badplats, utsiktsplats och en jättegran lyfts fram som 

värdefull i vardagslivskartläggningarna. Inom området 

finns också bl.a. Horreds SKs fritidsområde med vand-

rings- och skidspår. Täxleberget och Letebo lyfts också 

fram för sina naturvärden; bl.a. häckningsplatser för 

fåglar och unika lavor och mossor vid Letebo.

Unika och representativa särdrag

Områdets utpräglade naturkaraktär, höga läge och 

spektakulära topografi är dess främsta särdrag. Områ-

det är särpräglat inte bara i kommunen utan också i ett 

större geografiskt perspektiv.

fotofoto
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7. öster oM öresJöarna, vIskadalen och häggåns dalgångar

övergripande beskrivning
Kommunens nordöstra del domineras som nämnts ti-

digare av höglänta barrskogar och mossmarker. Sko-

gen bryts av väldefinierade mindre åker- och ängsmar-

ker, ofta av ålderdomlig karaktär. I och i anslutning till 

dessa öppna gläntor i skogslandskapet återfinns ofta 

storvuxna träd med högt naturvärde. Tack vare att om-

rådet inte har avfolkats har kulturlandskapet kunnat 

bevaras. Men inte bara de öppna markerna är kultur-

bygder. I skogen återfinns många mindre sågverk och 

svarverier som tillverkade trädelar till textilindustrin 

och många bönder hade trä som en bisyssla till jord-

bruket. Ljungån utnyttjades för vattenkraft och längs 

den kan man hitta rester av både kvarnar, kraftverk, 

dammar och sågverk.

Hela området ligger över högsta kust-linjen och består 

till största delen av magrare marker. Området ligger 

förhållandevis högt och i områdets östra del återfinns 

kommunens högsta topp; Brattåsen på 240 m.ö.h. 

Strax intill ligger Björkesbacka naturreservat. Gården 

Björkesbacka ligger på en moränhöjd och gården, de 

kringliggande våtmarkerna och skogspartierna kän-

netecknas av småskalighet och småbrutenhet. Björ-

kesbacka är ett mycket gott exempel på ett brukat 

skogshemman. Landskapet är väl bevarat och visar 

hur jordbruk, djurhållning och skogsbruk bedrevs i 

början av detta sekel. Norr om Skephult ligger ytterli-

gare en mindre by, Bottnen, som är av riksintresse för 

kulturmiljön. Den oskiftade bebyggelsen med intillig-

gande odlingsmarker är även den ett exempel på hur 

småskalig odling bedrivits på västsvenska skogsgårdar 

under gångna århundraden.

I området finns ett stort antal skogstyper som är biolo-

giskt rika, med bl.a. fuktig gammal granskog och löv-

skogsmiljöer. I anslutning till gården finns gamla grova 

lövträd med sällsynta lavar som lunglav och skrovellav 

och i de angränsande skogsmarkerna finns de alltmer 

sällsynta kärlväxterna linnéa och knärot. Fågellivet är 

rikt med bl.a. orrspel.

Skephults kyrkby, i områdets nordligaste del, om-

nämns i kommunens åtgärdsprogram för kulturmiljön 

och är ett hävdat kulturlandskap och sockencentrum i 

anslutning till byns träkyrka. Bebyggelsen ligger orien-

terad till byns högpunkter på åsbildningarna. Men 

Skephult och Abborrås är också av riksintresse för na-

turmiljön, tack vare de fornåkrar och betade naturha-

gar som finns i området.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Den övergripande komplexiteten är förhållandevis låg, 

med stora ensartade skogs- och mossområden. Dock 

bryts dessa av de mindre odlingsmarkerna, som i sig har 

en betydligt högre komplexitet. Detsamma gäller ska-

lan, där skogsområdena är storskaliga och odlingsmar-

kerna utpräglat småskaliga. Rumsbildningarna utgörs i 

första hand av de öppna markerna och de korridorlika 

vägarna, som flankeras av högresta granar och tallar.
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Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Områdets orienterbarhet är låg, siktlängderna van-

ligen mycket korta och riktningarna varierande och 

otydliga, tack vara landskapets täthet. Tätheten gör 

också att utblickarna är få, vilket gör att de landmär-

ken som finns i området inte framträder tydligt.

Landskapets tidssamband

Landskapets tidssamband är framträdande, både i 

de öppna jordbruksmarkerna och lämningar efter de 

mindre industrierna längs vattendragen, men också i 

de byar som kämpar för sin överlevnad i dagens land-

skap.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Området har en tydlig naturkaraktär, men är inte alls 

opåverkat av de som bott här genom århundraden. I 

området återfinns både de äldre odlingslandskapen 

och spår av skogsbruk och tidig träindustri.

Landskapets bruksvärde

Olika typer av skogsbruk torde vara landskapets främ-

sta bruksvärde. Men området har också potential för 

naturturism och rekreation. Just vildmarkskänslan 

lyfts också fram som viktig i vardagslivskartläggning-

arna.

fotofoto

Unika och representativa särdrag

Vildmark, skog och “norrlandskänsla,” är tillsammans 

med tidigare nämnda kulturmiljöer vid Björkesbacka, 

Skephult och Bottnen, unika och representativa för om-

rådet. Den dominerande landskapstypen, skogsklädda 

höjder, är tydlig här med högt liggande skogsklädda 

områden som bryts av uppodlade ”gläntor” med tydlig 

rumslighet och ålderdomlig prägel. Det upplevs som 

ett särdrag för området.
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8. öster oM tolken

övergripande beskrivning
Det höglänta skogsområdet i kommunens östra del 

klyvs av en tydlig sprickbildning i öst-västlig riktning. 

I sprickbildningen knyter en serie av  vattendrag sam-

man de mindre sjöarna Sävsjön, Öjasjön och Sand-

sjön med Västra Öresjön. Norr om ligger det tidigare 

beskrivna Skephultsområdet och söder om ligger 

Öxabäck och Älekulla-området. Även den här delen 

är tydligt naturpräglad, med företrädesvis skogsmar-

ker med barrskog som bryts av moss- och myrmarker. 

Vildmarkskänslan i området är påtaglig. Det finns 

önskemål från boende i området att peka delar ut av 

det som ett tyst område, just för dess avsaknad av ge-

nomkorsande vägar och annan exploatering. Här finns 

också naturbetesmarker. I anslutning till Älekulla lig-

ger Lunden, öster ut Nockakulla och väster ut Vallsås 

som är tre riksintresseområde för naturmiljön.

Här återfinns också odlingslandskap, lite större och 

mera sammanhängande än i området Skephult och 

Haratången. Tre områden har pekats ut som kultur-

historiskt intressanta i kommunens åtgärdsprogram 

för kulturmiljön; Getabo, Öxabäcks kyrkby och Lun-

dabo. Getabo är en klungby markerad av stengärdes-

gårdar med ett välhävdat småskaliga landskap. Den 

främsta näringen har varit skogsbruket eftersom jord-

bruken har varit små. Öxabäcks kyrkby har pekats ut 

för sin bystruktur med den centralt placerade kyrkan 

i ett småbrutet odlingslandskap. Lundabo slutligen är 

en välbevarad gård med ålderdomlig karaktär och med 

tydliga spår av äldre odlingslandskap. På gården finns 

också en förfallen gårdskvarn. Ett annat kulturhisto-

riskt viktigt område är Brokvarn vid Öjasjön. Här finns 

en gammal kvarnbyggnad och broar från tre olika tids-

epoker; en enkel stenhällsbro, en stenvalvsbro och en 

betydligt nyare betongbro.

Inom området ligger kommunens två riksintresseom-

råden för vindbruk. De ligger båda i områdets mera 

glest bebyggda sydöstra del.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Den övergripande komplexiteten är liksom i Skep-

hultsområdet förhållandevis låg, med stora ensartade 

skogs- och mossområden. Men på samma sätt som där  

bryts skogsområdena av odlingsmarker med en högre 

komplexitet. Öxabäck-Älekullaområdet är något sjötä-

tare och har något mera varierad topografi. Detsamma 

gäller skalan, där skogsområdena är storskaliga och 

odlingsmarkerna utpräglat småskaliga. Rumsbild-

ningarna utgörs i första hand av de öppna markerna 

och av vägarna, men också alla de mindre sjöarna som 

bildar viktiga rum i landskapet.

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Områdets orienterbarhet är liksom i Skephultsområ-

det låg. Siktlängderna är även här mycket korta och 

riktningarna varierande och otydliga, men i området 

runt Öxabäck och Älekulla gör de många sjöarna att 
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området upplevs som lite öppnare och mindre tätt. 

Trots det är utblickarna få, vilket gör att de landmär-

ken som finns i området, Öxabäcks kyrka och Älekulla 

kyrka,  inte framträder tydligt.

Landskapets tidssamband

Landskapets tidssamband är framträdande, både i de 

gamla gårdarna och odlingsmarkerna, men också i 

skogens sågverk. Ett viktigt exempel på detta är Bro-

kvarn. 

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Områdets vildmarkskaraktär har lyfts fram tidigare, 

men det har en tydlig prägel även av dem som bott här 

genom århundraden. I området återfinns både äldre 

odlingslandskap och lämningar av skogsbruk och tidig 

träindustri.

Landskapets bruksvärde

Olika typer av skogsbruk är det som präglar landska-

pets tydligast idag. Men området har också potential 

för naturturism och rekreation och det finns företag 

som inriktar sig på just turism för jakt och fiske.  Vild-

markskänslan lyfts också fram i vardagslivskartlägg-

ningarna.

Unika och representativa särdrag

Kombinationen av stora skogsområden och mindre  

uppodlade gläntor, ofta med ålderdomlig karaktär, är 

karaktäristisk för området. Getabo, Öxabäcks kyrkby 

och Lundabo i kombination med täta skogsmarker och 

fotofoto

rester av äldre generationers skogsbruk, utgör unika 

särdag för området. Precis som i Skephultsområdet är 

känslan av att befinna sig i vildmark väldigt represen-

tativ för området.
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9. lygnern och storåns dalgång

övergripande beskrivning
Storåns dalgång är en typisk jordbruksbygd med en 

lång historia av jordbruk. Odlingslandskapet karaktä-

riserar området och åkrarna breder ut sig i dalgången. 

Storån har eroderat sig ner i de lösa avlagringar som 

inlandsisen och dess isälvar lämnat efter sig. Åns  slut-

tande ravinsidor som är antingen betade eller skogs-

klädda. Dalgången utgör riksintresse för både kultur-

miljö och naturvård.

Bebyggelsen ligger samlad i smala stråk utmed dal-

sidorna och ovanför gårdarna tar skogsklädda berg 

vid. Ett särskilt intressant exempel på det är radbyn i 

Hede by som kommunen har pekat ut som kulturhis-

toriskt intressant. I det utpekade området ingår också 

kyrkomiljön vid Sätila kyrka samt ett område med 

fornlämningar utefter Storån.

Sätila är områdets största ort. Här bor drygt 1000 per-

soner på dalgångens östra sluttning med utsikt över 

både dalen och Lygnern och dess stränder. Bebyggelsen 

är traditionellt placerad längs vägen tvärs sluttningens 

lutning och följer områdets topografi väl. Sätila är en 

populär bostadsort, dels för närheten till Göteborg och 

Borås men också för friluftsbadet i Lygnern.

I dalgången ligger också Strömma gård, som har anor 

från medeltiden och där det har bedrivits utbildnings-

verksamhet sedan 1918. Strömma gård omnämns i 

kommunens kulturmiljöprogram.

Lygnern sträcker sig mellan Sätila och Fjärås i Kungs-

backa kommun. Lygnerns båda stränder har höga na-

tur- och friluftsvärden och flera badplatser. Området 

omfattar också det riksintressanta Ramhultafallens 

naturreservat och Årenäs/Tostakullas naturreservat. 

Lygnern och Storåns dalgång är tack vare sina höga 

kultur- och naturvärden och tillgängligheten till dessa 

ett riksintresse för friluftslivet.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Den övergripande skalan kan upplevas som storska-

lig eftersom man vanligtvis rör sig högt upp i dalen 

med god överblick över landskapet. Även så högt upp 

i dalgången är rumsligheten tydlig med en markerad 

övergång mellan den öppna dalen och de skogsklädda 

höjderna som omger den. Närmare ån är skalan min-

dre och rumsligheten mera indelad i en serie rums-

bildningar, kopplad till hur ån meandrat. 

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapets linjära geometri, med dalgångens sidor, 

det centrala vattendraget, vegetationsridåer i anslut-

ning till ån gör det lättorienterat och med en tydlig 

nord-sydlig riktning. Siktlinjerna i denna riktning är 

också långsträckta. När man färdas genom landskapet 

gör man det högt upp med utsikt över dalgången och i 
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sydväst också en strålande utsikt över Lygnern. Kyrkan 

i Sätila är ett väldigt tydligt landmärke, placerad längs 

ut på en höjd med utblick över kringliggande öppna 

marker och den långsträckta sjön. 

Landskapets tidssamband

Storåns dalgång är en typisk jordbruksbygd med en 

lång historia av jordbruk som man kan känna igen 

på husen och ladornas byggnadsskick, de bevarade 

fägatorna, odlingsrösena och stengärdesgårdarna. 

Större delen av dalgångens odlingsmark är fortfarande 

i bruk. Får, hästar och kor betar i området. Det öppna 

landskapet och artrikedomen finns idag tack vare det 

sätt som området har brukats under lång tid. Brukare 

och boende i dalgången har en nyckelroll för att dessa 

värden ska bestå.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Landskapet är tydligt påverkat av och i viss mån ska-

pat av de många generationer som har brukat jorden 

här. Naturkaraktären blir som tydligast i de frodiga 

lövskogarna längs Lygnerns nordvästra och sydöstra 

stränder. Framför allt vid den nordvästra stranden och 

dess branta sluttning ner mot vattnet kan man uppleva 

något som närmar sig vildmarkskaraktär.

Landskapets bruksvärde

Landskapet har ett högt bruksvärde, både för rekrea-

tion, odling, bostadsplats och för förståelsen av kultur-

landskapet. Det ligger geografiskt i ett expansivt områ-

de, och korsas av den viktiga kommunikationslänken 

väg 156 som knyter samman dalgången med Göteborg 

och Borås. I kombination med den lantliga karaktären, 

öppenhet och närheten till Lygnern gör det området 

attraktivt för boende och friluftsliv.

Unika och representativa särdrag

Landskapet runt Storån är tydligt särpräglat och väl-

digt speciellt. På en övergripande nivå kan det beskri-

vas som linjärt, men åns utpräglade meandrande har 

skapat ett landskap som snarare utmärker sig för sitt 

mjuka böljande och sina kurvor. Längs ån leder träd-

ridåer som ytterligare förstärker landskapets former. 

Gårdarnas placering högt upp mot skogskanten är 

också representativt för landskapet.

foto
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med öppna jordbruksmarker som avgränsas av många 

stenmurar. Här bor drygt  200 personer och här lig-

ger kommunens ishall. Här finns också en travbana.  

Längre upp i dalen, vid Hajom där det idag bor ca 200 

personer, rinner flera mindre vattendrag ut i ån. De 

har skapat lövskogsklädda raviner som går tvärs dal-

gången och gör landskapet finkulligare och än mer va-

rierat. Där Iglabäcken rinner ut i Surtan är ån väldigt 

meandrande och ravinen flackare. Här framstår vat-

tenytan tydligare. 

Hyssna ligger högt på ett deltaområde, som utgör ett 

stort öppet och plant landskapsrum. Samhället har 

ca 600 invånare, varav många pendlar till Göteborg. 

Närheten till väg 156 gör att samhället är väl förbundet 

med riksväg 40 i norr, och med kommunens central-

orter i söder. Radbyn i Melltorp är, tillsammans med 

Hyssna klungby i anslutning till gamla kyrkan, beskri-

ven  i kommunens bevarandeprogram. Byggnaderna, 

bygatan, murar, fägator samt spår efter äldre odlings-

landskap mm bildar tillsammans en viktig kulturmiljö 

och är också av riksintresse för kulturmiljövården.

Jordbruk och skogsbruk är traditionellt bygdens vik-

tigaste näringsgrenar. Även textil och svarvade träp-

rodukter samt möbelindustri och handel har varit 

viktiga för bygden, och svarvade träskålar och andra 

träprodukter från medeltiden har återfunnits i områ-

det. I området återfinns också ett flertal lämningar ef-

ter svarverier och sågar.

övergripande beskrivning
Surtans dalgång, som är en utpräglad jordbruksbygd, 

sträcker sig från Hyssna i norr till Björketorp i söder, 

där Surtan rinner ut i Viskan och de två åarnas dal-

gångar förenas. Surtans dalgångsbotten är ursprung-

ligen relativt plan som en konsekvens av att havsytan 

och landytan under lång tid legat på samma nivå och 

mycket sediment har avsatts i den nivån. I de djupa 

sedimenten har ån sedan under lång tid sakta grävt sig 

ner och skapat ett tydligt meandrande ravinlandskap 

längs sin sträckning. Den variationsrika topografin 

och de mjuka kullarna utgör idag ett av kommunens 

viktigare landskapsrum ur naturvärdesperspektiv. 

Dalgången kantas här i första hand inte av markerade 

branter, som exempelvis längs Viskans dalgång, utan 

av vegetation. Vegetationen utgörs både av lövskog 

och barrskog. På ett flertal platser finns stora gamla 

lövträd, som lindar och ekar och alléer. 

Genom hela dalgången går en slingrande rullstensås, 

som på sina platser sticker upp och delar landskaps-

rummet. Åsen syns som kullar täckta med lövträd och 

bidrar till att skapa det mångfacetterade landskapet. 

Söder ifrån mot Fotskäls kyrka är dalgången bred och 

öppen, och ån leder fram i en bred ravin. Dess påver-

kan på landskapet här är markant. Kyrkan ligger högt 

över intilliggande landskap och utgör ett tydligt land-

märke.  Även Surteby kyrka söder om Fotskäl är ett 

viktigt landmärke. Samhället Fotskäl ligger utanför 

den egentliga dalgången i ett separat landskapsrum, 

10. surtans dalgång
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analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Surtans dalgång har en utpräglat komplex topografi, 

vilket skapat ett område med varierad skala och mång-

facetterad rumslighet. Området kan upplevas som re-

lativt storskaligt men också komplext eftersom man 

vanligtvis rör sig relativt högt upp i dalen och där-

med får god överblick över landskapet och dess land-

skapselement. Närmare ån känns skalan mindre och 

rumsligheten mera indelad i en serie rumsbildningar 

och kopplad till åns meandring och anslutande raviner 

från de mindre vattendragen. 

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapets övergripande rumslighet gör det trots 

komplicerade topografi, relativt lättorienterat och med 

en tydlig nord-sydlig riktning. Siktlinjerna varierar 

mellan att vara långsträckta högt upp i dalgången och 

mera begränsade i närheten av dess botten. Kyrkorna i 

Surteby, Fotskäl, Hajom och Hyssna är mer eller min-

dre tydliga landmärken, som avlöser varandra och ska-

par en rytm när man färdas genom landskapet.

Landskapets tidssamband

Surtans dalgång är en typisk jordbruksbygd med en 

lång historia av jordbruk. Spåren efter tidig träindu-

stri längs vattendragen är tydliga påminnelser om  

forna tiders användning av landskapet. Området är 

inte skyddat, men föreslås i kommunens naturvårds-

program att pekas ut som ett landskap med höga na-

turvärden. Större delen av dalgångens odlingsmark 

är fortfarande i bruk och får, hästar och kor betar i 

området. Det öppna landskapet och artrikedomen 

finns idag tack vare det sätt som området har bru-

kats under lång tid. Brukare och boende i dalgång-

en har en nyckelroll för att dessa värden ska bestå. 

Ur kulturmiljöperspektiv är också radbyn i Melltorp 

och Hyssna gamla kyrka, med delar från 1100-talet, 

viktiga kopplingar till områdets historia.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Landskapet är tydligt påverkat av och i viss mån skapat 

av de många generationer som har brukat jorden här. 

Naturkaraktären är som tydligast precis runt åarna 

samt i lövskogspartierna i anslutning till de kringlig-

gande höjderna.

Landskapets bruksvärde

Landskapet har ett högt bruksvärde, både för rekrea-

tion, odling, bostadsplats och för förståelsen av kultur-

landskapet. Dagens användning av Melltorps kvarn 

som turistattraktion och för kaférörelse, är ett intres-

sant exempel på hur historiskt förankrade företeelser 

som kvarnen och sedemera sågen, kan återbrukas på 

ett varsamt sätt. Detta bidrar också till att bevara och 

återskapa landskapets karaktär.

Unika och representativa särdrag

Precis som i Storåns dalgång är landskapet tydligt sär-

präglat och väldigt speciellt. Även här kan landskapet 

på en övergripande nivå beskrivas som linjärt, men 

åarnas utpräglade meandrande har skapat landskap 

som snarare utmärker sig för sitt mjuka böljande och 

sina kurvor. Längs ån leder trädridåer som ytterligare 

förstärker landskapets kurvatur. Kulturmiljöerna runt 

Hyssna och Melltorp och lämningarna efter tidig indu-

stri längs Surtan är också unika och särpräglade.

33



11. häggåns dalgång 

övergripande beskrivning
Det gamla brukssamhället Fritsla ligger i kommunens 

nordligaste del där sprickdalslandskapet, med frodiga 

dalgångar och markerade höjder, övergår i det små-

ländska höglandet med magrare marker, vida skogar 

och stora mossar och myrmarker. Samhället ligger 

högt mot skogskanten med utblickar över landskapet. 

Samhället präglas av sin storhetstid, som viktig ort för 

textilindustrin och här återfinns både storslagna indu-

stribyggnader, arbetarbostäder och rikt utsirade dis-

ponentbostäder. Fritsla kyrka och handelsgatan mel-

lan järnvägsstationen och kyrkan, Thorssons backe,  

är utpekade som viktiga kulturmiljöer i kommunens 

åtgärdsprogram för kulturmiljön.

Så här högt i Viskadalen är Häggån det dominerande 

vattendraget. Häggådalen har sedan förhistorisk tid 

varit av strategisk betydelse för hela bygdens utveck-

ling och här har en koncentration av  textilindustri och 

förläggargårdar vuxit fram från 1830-talet och framåt. 

Miljöerna tillsammans med kringliggande kulturland-

skap, med småbruk och jordbruksmarker, visar den 

utvecklingspotential som skapat förutsättningarna för 

textilindustrin. Området är av riksintresse för kultur-

miljön.

Även järnvägens tillkomst är viktig för områdets ut-

veckling. Idag fungerar Viskadalsbanan i första hand 

som pendeltåg mot Varberg och Borås. En av kommu-

nens viktigaste vägar gick tidigare genom Fritsla, men 

har idag förlagts ett par kilometer öster om samhället.

Häggån har också höga naturvärden. De gamla ekarna 

som finns i området är viktiga värdar för arter som 

oxtungesvamp och rutskinn. Här finns också fina ängs-

marker och strandängar.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Området är relativt småskaligt och tilltalande, med va-

rierande rumslighet i det böljande landskapet. Många 

landskapselement, såsom gårdar, murar, solitära träd 

och mjuka landskapsformationer, ger dalgången hög 

komplexitet. 

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapet är lättorienterat tack vare dalgångens 

långa siktlinjer och tydliga riktningar. Inom området 

är Fristla kyrka och gamla skolbyggnad viktiga land-

fotofoto
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märken. Ett mindre framträdande naturligt landmär-

ke utgör Glasberget i dalens norra del. 

Landskapets tidssamband

Tidssambanden i området är mycket tydliga och om-

rådets historia går att läsa av i dagens landskap, både 

i industribyggnader, gårdsmiljöer och kulturlandskap. 

Det finns tydliga tecken på tidig textilindustri. Den 

obrutna tidslinjen från förläggargårdar via brukssam-

hället till modern industri gör att det går att följa byg-

dens utveckling över tiden.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Området är i högsta grad människopåverkat och na-

turkaraktären väldigt begränsad. Det innebär att det 

inte bara för bebyggelsen är viktigt att området tas om 

hand och utvecklas, utan också att det krävs en fortsatt 

kontinuerlig skötsel och betning för att  bevara natur-

värden i strandängar, solitära ädellövträd och ängs-

marker. 

Landskapets bruksvärde

Området är kulturhistoriskt viktigt, vilket lyfts fram 

även i vardagslivskartläggningarna. Där poängteras 

också utsiktspunkter som Höga kulle och Ukekullen, 

bl.a. för deras rika flora och fågelliv. Marbäcken/Kul-

labäcken knyter ihop dalgången med Marsjön som är 

ett populärt friluftsområde.

fotofoto

Unika och representativa särdrag

Områdets särprägel ligger främst i det småskaliga kul-

turlandskapet med ängar och gamla ekar och i den his-

toriska förankringen. Lämningarna från tidig textilin-

dustri och den obrutna tidslinjen från förläggargårdar 

via brukssamhället till modern industri som nämnts 

tidigare gör området unikt i kommunen.
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12. norra vIskadalen

övergripande beskrivning
Vid fallet där Viskan rinner ut i Häggån och den öppna 

dalgången längs Häggån möter Viskans tätare, ligger 

kommunens centralorter, Kinna och Skene samt det 

lite mindre Örby. Samhällena dominerar den här delen 

av Viskans dalgång. Sammanlagt bor här drygt hälf-

ten av kommunens invånare. Kinna är störst med ca 

7 700 boende i samhället, i Skene bor det ca 5 800 och 

i Örby knappt 2 000. Här finns större delen av både 

kommunens kommersiella och kommunala service, 

med kommunhus, gymnasieskola, större arbetsplatser 

och vårdcentraler. Det är tydligt kommunens centrum. 

Här återfinns fortfarande den levande textilindustrin 

som är en så viktig näringsgren i kommunen. 

Området ligger som i en skål, uppbyggd av dalens do-

minerande västra kant , den högre liggande Habyslät-

ten och deltat vid Örby. I den här ”skålen” är naturen 

skiftande mellan mjukt böljande kullar, dramatiska 

raviner och knallar samt ljusa lövskogspartier. På 

många platser, bl.a. vid Kungslid och Habylid,  hit-

tar man långa utblickar över det kringliggande bitvis 

väldigt pastorala landskapet. Vid Öresten ligger Slotts-

berget, en hög klippa i landskapet, där det på 1500-ta-

let stod en borg och påminner om att platsen en gång 

låg i gränstrakten mellan Sverige och Danmark. Haby 

gård strax intill var en sk överstegård och soldattor-

pen runt omkring är många. Alldeles intill Haby gård 

ligger Lunden, som är ett forntida odlings- och betes-

landskap, med stenmurar, terrasserade åkrar och upp-

vuxna gamla ekar i odlingsrösen. Området ingår till-

sammans med Öresten i ett större riksintresseområde 

för kulturmiljövården.

Viskan har i den här norra delen av sitt lopp grävt sig 

ner genom leravlagringarna och skapat mycket mång-

facetterade landformationer. Ett exempel på det är 

naturreservatet Assbergs raviner mellan Skene och 

Kinna. Det eroderade beteslandskapet av lundkaraktär 

innehåller många sällsynta örter och blomstrande vil-

daplar och hagtorn. Assbergs raviner också är en del av 

ett större av riksintresseområde för naturvården som 

omfattar stora delar av Viskan och Surtan. Assbergs 

raviner är också ett av flera viktiga rekreationsområ-

den runt Skene och Kinna. 

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Landskapet har en överordnad långsträckt form, med 

bitvis branta sluttningssidor. Inom det landskapsrum-

met har åarna genom erosion skapat en mycket mera 

mångfacetterad rumslighet, som har en tydligt ondule-

rande karaktär. Det här delen av Viskans dalgång har 

en hög komplexitet samt mycket varierade rumslighe-

ter och skala. Både naturen och kulturen har mejslat 

fram ett mycket innehållsrikt landskapsrum, som i 

sin övergripande rumslighet är tydlig, men som på en 

mera detaljerad nivå är mycket intrikat och rumsligt 

intressant.
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Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Tack vare den övergripande rumsligheten är 

orienterbarheten god och landskapsrummets rikt-

ningar tydliga och man har på många platser långa 

siktlinjer och goda utblickar. Landmärken inom om-

rådet är bl.a. Kinna och Skene kyrka, samt Slottsberget 

vid Öresten. Men det finns också andra landmärken i 

området. Kraftvärmeverkets skorstenar och Örby vat-

tentorn är exempel på landmärken av ett modernare 

slag.

Landskapets tidssamband

Landskapet har brukats under lång tid och det har satt 

spår, som på sina platser är tydligt avläsbara. Forn-

åkrar vid Lunden, borglämningar vid Slottsberget och 

småskaliga landskapsrum i dalens kanter minner om 

olika tidsperioder i områdets historia. Men även de 

mera sentida byggnaderna, från den tidiga textilin-

dustrin i tätorterna, knyter samman dagens samhälle 

med dess i många fall fortfarande levande historia.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Landskapet är ett utpräglat kulturlandskap, med höga 

naturvärden, men väldigt lite naturkaraktär. Området 

har en lång historia som både kulturmark och som ti-

dig industribygd, vilket i dagens landskap avspeglar sig 

i äldre industribyggnader, broar, vattenkraftverk etc. 

fotofoto

Landskapets bruksvärde

Landskapet har ett oerhört högt bruksvärde, både för 

utveckling av de båda centralorterna men också ur 

ett kulturhistoriskt perspektiv. Området fungerar på 

många sätt som kommunens motor, men landskapets 

mångfacetterade karaktär gör det intressant på många 

olika sätt. Orternas relativa småskalighet har anpas-

sats till den underliggande topografin, vilket gör dem 

rumligt och karaktärsmässigt intressanta.

Unika och representativa särdrag

Landskapets komplexitet, både innehållsmässigt och 

rumsligt, med det övergripande skålade landskaps-

rummet och de mindre mera mångfacetterade rum-

men runt vattendragen, är väldigt speciellt inte bara 

i kommunen utan också i regionen. Det i kombination 

med de tydliga tidsavlagringarna och lämningar, både 

från historiska samhällen och tidig industri, är dess 

tydligaste särdrag och gör det unik, lokalt och regio-

nalt. 
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13. Mellersta vIskadalen

övergripande beskrivning 
Söder om Skene smalnar dalgången av i höjd med Öre-

sten och kniper på så vis åt landskapsrummet. Norra 

Viskadalen övergår här i mellersta Viskadalen, som 

utgörs av ett lite tydligare definierat dalgångsrum med 

markerade sluttningar och Viskan som ringlar fram i 

dalens botten.

Högt upp i dalen, på Strömmakulle på dalgångens 

västsidan, ligger Berghem. Bebyggelsen är uppdragen 

mot dalgångens relativt branta sidor. Berghems kyrka 

är högt belägen och dess inre har anor från medelti-

den. Norr om Berghem ligger ett område med raviner, 

torplämningar, stenblock etc. Här finns också ett re-

kreationsområde med badplats vid Ringsjöarna.  

På andra sidan dalgången sträcker sig riksintresseom-

rådet för kulturmiljön, Viskastigen. Den beskrivs när-

mare i texten om området runt Tolken och Öresjöarna. 

Lekvad naturreservat intill Berghem runt Viskan har 

mäktiga trädformationer i de branta sluttningarna. 

Här passerar vattnet förbi i den gamla kvarnkanalen 

och kraftverksforsarna. Söder om Berghem vidgas 

dalgången igen innan den öppnar sig i det större land-

skapsrummet där Surtan och Viskan möts, i höjd med 

Björketorp. Här i de båda åarnas mötespunkt ligger 

Surteby på den höjdrygg som skiljer de båda dalgång-

arna. Surteby kyrka är också ett viktigt landmärke, 

som är väl synligt i första hand från söder. 

Björketorp är områdets största ort och ligger till skill-

nad från Berghem inte i anslutning till någon av dal-

gången sidor, utan mitt ute i det öppna landskapet, 

vid vägen och järnvägen. Bebyggelsen i samhället är i 

första hand placerad utmed vägen. Härifrån och söder 

ut är landskapet oerhört platt. Det rationella odlings-

landskapet tar över. Åns meandring minskar och den 

gräver sig inte ner lika djupt längre, även om skred-

risken i åns omedelbara närhet är stor. Fortfarande är 

ån tydligt markerad i landskapet genom de ridåer av 

lövskog som vuxit upp längs stränderna.  

Landskapsrummet är utpräglat långsmalt, med tydliga 

höjdryggar på ömse sidor om dalen. Bebyggelsen drar 

sig upp mot skogsbrynet och slänten. Dalgångens si-

dor utgörs av branta stup, höga skogsklädda kullar och 

bergssidor. Ett av de få element som avviker från det 

längsgående mönstret är tvärgående stenmurar som 

avgränsar odlingsmarkerna. I höjd med Sundholmen 

vidgar sig landskapsrummet igen och övergår i Ve-

selångens vidsträckta åkermarker.

Genom det långsträckta landskapsrummet leder två av 

kommunens viktigaste kommunikationsstråk väg 41 

mellan Varberg och Borås och Viskadalsbanan mellan 

samma orter.  På Viskadalsbanan går främst person-

tåg men banan trafikeras också någon gång i veckan 

av godståg. Linjen har relativt låg standard och tågen 

stannar ofta, totalt vid 11 orter utöver Varberg och Bor-

ås, vilket ger den en lokaltågsprägel. Banan är viktig 
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för att knyta samman kommunens mindre orter med 

varandra och med omvärlden.

Större delen av området närmast Viskan ingår i det 

stora riksintresseområdet för naturmiljön som sträck-

er sig längs Viskan från Skene till Björketorp.

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Området utgör ett slags mellanskala bland dalgång-

arna i kommunen. Den övergripande skalan i dalen 

är stor, men med en greppbar och tydlig rumslighet. 

Komplexiteten i landskapets södra del är relativt låg 

med ett öppet och överblickbart rum, medan den nor-

ra delen är betydligt mer mångfacetterad. Detsamma 

gäller topografin. I söder är landskapet till stor del tyd-

ligt och lättolkat; platt golv och vertikala väggar, i norr 

vindlande och intrikat.

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Dalgången erbjuder långa siktlinjer och väldigt god 

orienterbarhet. Riktningarna är tydligt nordsyd-

liga och väldigt utpräglade. I den norra delen är 

orienterbarheten lägre till följd av det mera komplexa 

landskapet. Siktlängderna är kortare och riktning-

arna mindre tydliga. Viktiga landmärken i området 

är kyrkan i Berghem, Gallåsen i höjd med Björketorp, 

Ramnåsberget och Surteby kyrka på gränsen mot Sur-

tans dalgång. 

Landskapets tidssamband

I områdets norra del runt Berghem är historiens när-

varo påtaglig, med Öresten, gamla Hulta tegelbruk, 

ruinerna efter kraftverket vid Lekvad och gamla ängs- 

och betesmarker. I den södra delen blir landskapets 

tidsdjup mindre tydligt. Det mer rationella jordbruk 

som bedrivs här har suddat ut mycket av det traditio-

nella, mer småskaliga landskapet.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär 

Landskapet är utpräglat människopåverkat, både i den 

norra delen med alla historiska element och i den södra 

med sina renodlade jordbruksmarker. Områden med 

naturkaraktär är relativt få. Höga naturvärden finns 

däremot vid exempelvis Lekvad och Öresten trots att 

naturkaraktären här inte är tydlig.

Landskapets bruksvärde

Bruksvärdet är högt. I söder är området tydligt inrik-

tat på spannmålsproduktion, medan det i norr har sitt 

främsta värde för boende och rekreation. Området är 

också viktigt som kommunikationsstråk från kusten 

upp mot Borås och vidare norrut.

Unika och representativa särdrag

Områdets tydligaste särdrag är dess långsträckta rums-

lighet och dramatiska höjdskillnad mellan dalgångens 

lågpunkter och de omslutande sidorna. Området runt 

Berghem med ett mera mångfacetterat landskap är 

både mycket intressant kulturhistoriskt och värdefullt 

visuellt och upplevelsemässigt.
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14. södra vIskadalen

övergripande beskrivning
Söder om Sundsholmen vidgar sig dalgången i ett stor-

slaget landskapsrum. Här börjar Veselången, idag ett 

bördigt jordbruksområde. Jordbruksmarken skapades 

genom att sjön Veselången sänktes genom utdikning 

under 1800-talets senare del. Det gav området dubbelt 

så mycket odlingsbar yta som tidigare och gjorde att 

betydligt fler kunde finna sitt uppehälle här. Till skill-

nad från dalgångarna längre norrut är odlingstegarna 

större och landskapet mera överblickbart. I höjd med 

Horred är dalgångens riktning mindre tydlig. Dalgång-

ens östra kant drar sig tillbaka och öppnar sig upp mot 

Öxnevalla och Västra Öresjön i nordost. I sydost anslu-

ter Lillån från sjön Fävren, passerar samhället Istorp, 

innan den möter Viskan i höjd med Horred. Mitt i  det 

här öppnare landskaprummet ligger Broby kulle. Här 

ligger husen på rad runt kullen, med berget i ryggen.

Hela Viskadalen i den här delen av kommunen är av 

riksintresse för naturvården. Dalgången är flack och 

bred, dalsidorna är branta och höga och på nordvästra 

sidan ofta klädda med ädellövskog. Gårdarna ligger 

upptryckta mot dalsidorna, medan dalbottnen har 

lämnats fri från bebyggelse. Längs väg 41 och järnvä-

gen ligger mindre samhällen som öar i det öppna land-

skapet. Ett exempel är Sundholmen där det återfinns 

partier med speciellt intressant lövskog med stora 

kraftiga ekar dominerar. 

Horred ligger på ett drumlinaktigt område, högt över 

den förbipasserande dalgången. Platån slutar i norr i 

en sprickbildning där en mindre å letar sig fram. Från 

Horred har man goda utblickar över de kringliggande 

jordbruksmarkerna och härifrån ser man tvärs över 

dalen till Öxnevalla kyrka. 

Öxnevalla, i områdets östra del, är ett mindre samhälle, 

som ligger på den deltabildning som dämmer upp Väs-

tra Öresjön. Kyrkan ligger högt placerad med utblickar 

både över Västra Öresjön och Viskadalen. Bebyggelsen 

ligger i första hand längs vägarna och här finns ingen 

tydlig bystruktur. Strax söder om Öxnevalla passerar 

Viskastigen, som idag är ett riksintresse för kulturvår-

den. Detta beskrivs närmare i texten om området runt 

Tolken och Öresjöarna.

Istorps kyrkby, som är ett riksintresse för kulturmil-

jön, ligger vackert placerad i landskapet på den norra 

spetsen av höjdområdet mellan Veselången och Lillåns 

dalgång. Samhället har en relativt välbevarad kärna i 

anslutning till kyrkan och troligen medeltida anor.

Sydost om Istorp ligger sjön Fävren, som är ett riks-

intresse för naturvården, i första hand för sitt fågelliv, 

men också för de lövskogarna, inom kommunen till 

största delen ek, som växer längs stränderna.
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analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

Landskapet i södra Viskadalen är mera öppet än övriga 

dalgångar. Skalan är större och rumsligheten inte lika 

komplex, tack vare den platta dalbottnen. Viskan har 

här inte gräv sig lika djupt genom avlagringarna och 

därmed har ett betydligt mindre landskapsrum runt 

ån skapats. Trots det är erosionsrisken i åns omedel-

bara närhet stor. Landskapet är mindre komplext med 

färre mindre landskapsrum och relativt få fristående 

element. I områdets östra del blir landskapet mer mo-

saiklikt och därmed blir rumligsheten mer komplex. 

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Landskapet är tydligt lättorienterat, och man har god 

överblick över stora delar av dalgången samtidigt. 

Landskapets riktningar bestäms till stor del av de 

längsgående elementen som återfinns här; kringlig-

gande branter, Viskan med sina trädridåer, järnvägen, 

riksväg 41. Viktiga landmärken i området är Istorps 

vita kyrka som kan ses från större delen av dalgången 

och Öxnevalla kyrka med sitt utpräglat spetsiga torn. 

Även Gallåsen med sin högsta höjd på 180 meter över 

dalen på dalens västra sidan och Högareberg tillsam-

mans med Ramnåsberget med 150 meter på den östra 

är viktiga landformationer i området.

Landskapets tidssamband

Landskapet upplevs på många sätt som ett modernt 

kulturlandskap och anpassat till det moderna jordbru-

ket. Tidssambanden framträder här mindre tydligt än 

på många andra platser i kommunen.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Landskapet är tydligt förändrat och i viss mån skapat 

av människan i och med sänkningen av Veselången. 

Naturkaraktär återfinns i första hand i områdets ut-

kanter, bort mot Helsjön och Täxleberget.  Våtmarken 

runt Veselången har ett viktigt naturvärde som lokal 

för rovfåglar, trots att landskapet runt omkring inte 

har en tydlig naturkaraktär.

Landskapets bruksvärde

Landskapets bruksvärde ligger i första hand i dess be-

tydelse för jordbruksproduktionen samt för boende. 

Närheten till E6, kusten, Viskadalsbanans tåg, som 

stannar i Horred, och de höga natur- och landskaps-

värdena gör området särskilt attraktiv som boplats.

Unika och representativa särdrag

Det öppna landskapet kring Veselången med våtmar-

ker och märgelgravar, den plana dalbottnen som ger 

vida utblickar samt Viskans tydliga närvaro är områ-

dets tydligaste särdrag. Bebyggelsens placering i land-

skapet, tätt uppdragen mot bergssidorna, kan ses på 

fler ställen i kommunen, men är särskilt tydlig här. 

Även det faktum att dalgångens flacka botten hållits fri 

från exploatering gör att landskapets karaktär upplevs 

tydligt.
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15. tolken och öresJöarna

övergripande beskrivning
Mellan den västra, mera spruckna delen av kommunen 

och den östra höglänta, ligger ett centralt del med stora 

sammanhängande områden som domineras av öppna 

vattenytor och långa siktlinjer. Runt sjöarna ansluter 

på den östra sidan omväxlande branta lövskogsklädda 

sluttningar och mera pastorala öppna åkrar och ängar. 

Den västra sidan  är mera tydligt lövskogsdominerad. 

Sjöarna ligger ca 40 m över slättlandskapet i söder. 

Vattendelaren vid Öxnevalla består av ett mäktigt 

randdelta som på sina ställen bara ligger några meter 

över vattenytan.  Även i norr begränsas vattenområden 

av ett isälvsdelta. Här ligger Örby kyrka högst på åsen, 

omgiven av uppvuxna ekar. På Östra Öresjöns norra 

strand finns naturliga sandavlagringar från deltat, 

som har gett en äkta sandstrand längs vattenbrynet. 

Här har också ett fritidshusområde etablerats precis 

vid stranden.

Hela Öresjö-Tolkenområdet har stora värden för både 

det lokala och regionala friluftslivet. I och omkring 

Torestorp finns ett mycket rikt nät av populära pro-

menadstråk och vandringsleder som knyter till Öresjö-

arna och Tolken. Vid Torestorp ligger också Sju ström-

mar, där Torestorpsån delar upp sig i minst sju olika 

strömmar. Detta har skapat ett frodigt och rikt område 

med mycket fritt strömmande vatten, ädellövträd och 

storväxta näringskrävande örter.

Centralt i området ligger Hyltenäs och från Hylte-

näskulle, eller Seatons kulle som den också kallas, är 

utsikten över sjöarna betagande. Här finns resterna 

av ett nedbrunnet residens från början av 1900-talet. 

Hyltenäskulle är idag ett naturreservat.

Kulturhistoriskt intressant i området är Örby kyrkby, 

där kyrkan tillsammans med gårdarna, det öppna od-

lingslandskapet och fornlämningsmiljöerna tydligt il-

lustrerar platsens långa historiska kontinuitet. 

Även Ramsholmens kulturreservat, med varsamt bru-

kade åkrar och beteshagar, innehåller spår av forn-

åkrar och låga röjningsrösen, som härrör från brons-

åldern. Högt upp på höjden mellan Viskadalen och 

Öjersjöarna går också riksintresseområdet Viskasti-

gen. Viskastigen är en vägmiljö av stor betydelse för 

kommunikationerna mellan Hallandskusten och de 

västgötska centralbygderna under förhistorisk tid. 

analys
Landskapets skala, rumslighet och  

komplexitet

De stora vattenrummen skapar en större skala men 

med väldigt tydliga rumsbildningar, som avlöser var-

andra och knyter ihop hela området. Lövskogspar-

tierna runt sjöarna är oftast genomsiktliga och öppna, 

vilket ger många utblickar över sjöarna, en tät rums-
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lighet, men också kontakt med det anslutande stora 

landskapsrummet. Komplexiteten är hög, med många 

ingående element, rumsligheter och skalor.

Landskapets orienterbarhet, siktlängder,  

riktningar och landmärken

Orienterbarheten i området är hög. Långa påtagligt 

öppna siktlinjer över sjöarna är karakteristiska för 

området. I de kringliggande landområdena är utsikts-

punkter vanliga, men allra mest känd är utsikten från 

Seatons kulle som också, tillsammans med Örby kyr-

ka, är områdets tydligaste landmärke. Även lövskogs-

partierna runt sjön ger relativt långa siktlinjer och är 

därför relativt lättorienterade.

Landskapets tidssamband

Tidssambanden är tydliga och kanske mest utpräg-

lade runt Örby kyrka och på Ramsholmen, där både 

odlingslandskapet från 1800-talet och fornlämnings-

miljöer återfinns.

Grad av mänsklig påverkan och naturkaraktär

Naturkaraktären är tydlig i lövskogarna runt sjöarna, 

medan den mänskliga påverkan märks främst i anslut-

ning till de anslutande odlingsmarkerna och byarna 

där.

Landskapets bruksvärde

Området är mycket populärt som rekreationsområde 

och ligger strategiskt placerat för att vara ett lokalt re-

kreationsområde för Kinna och Skene. De kringliggan-

de samhällena, som Örby, har stor attraktivitet som 

boendeort bl a tack vare det sjönära läget.

Unika och representativa särdrag

Det stora vattenområdena, utsiktpunkterna och de 

öppna lövskogspartierna i sjöarnas strandzoner är om-

rådets mest utpräglade särdrag.

foto

43



källor

tryckta källor

Om landskap: 

Boverket (2007): Landskapets upplevelsevärden 

— var finns de och vilka är de? Boverket, Karlskrona.

Blomkvist N. et al. (1990): Kulturmiljö - Historien i 

landskapet Utbildningsradio, Stockholm. 

Gustavsson R., Ingelög T (1994): Det nya landskapet 

Skogsvårdsstyrelsen förlag, Jönköping. 

Sporrong U., et al. (1995):  Svenska landskap Natur-

vårdsverket, Stockholm.

Om landskapsanalys: 

Swanwick C., (2002): Landscape Character Assess-

ment Scottish Natural Heritage & The countryside 

Agency

Norska Direktoratet for naturforvaltning,  Riksantik-

varen i Norge (2010): Landskapsanalyse — Fram-

gangsmåte for vurdering av landskapskarakter og 

landskapsverdi

Peak District National Park Authority (2009): Lands-

cape Strategy and European Landscape Convention

Om Marks kommun: 

Miljö i Mark 2010:1 — Naturvårdsprogram i Marks 

kommun Miljökontoret Marks kommun.

Guide till naturen i Mark 2009 

Naturvårdsplan i Marks kommun 1994:3 Miljö i 

Mark, Marks kommun

Landskapsanalys för Marks kommun 1969 Marks 

kommuns generalplan 1969

Kulturmiljöprogram Marks kommun 1991 MArks 

kommun, Länsstyrelsen Älvsborgs län, Älvsborgs 

länsmuseum.

Åtgärdsprogram för kulturmiljöprogram 1995 

Stadsarkitektkontoret, Marks kommun

digitala källor

Om kommunens naturreservat: 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-

och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-na-

turreservat/mark

Om riksintressen i kommunen: 

http://gisvg.lst.se/website/gisvg

Om kommunens orter: 

http://www.mark.se/sv/Upptack-Mark/Orter/

Om sevärdheter i kommunen: 

http://www.vastsverige.com/sv/mark/

Från kommunens byalag och bygder: 

ortvis länkar via http://www.mark.se/sv/Upptack-

Mark/Orter/

Om kyrkor i kommunen: 

http://www.kyrkokartan.se

44



45




