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Landskap och grönområden

Historia

Skegrie ligger mitt i det skånska 
slättlandskapet. Odlingen kom att bli en 
viktig näringsgren redan för mer än sex tusen 
år sedan då människor slog sig ner här och 
blev bönder. Det öppna odlingslandskapet är 
ett arv från flera generationer av brukande 
bönder. (Fribing 2001 s 6).

Enligt Trelleborg kommuns Naturvårdsplan 
(s 15) såg landskapet i princip likadant ut 
från ca 800-talet till 1800-talet, vilket bidragit 
till att stabila vegetationstyper utvecklats. 
Beteslandskapet med dess utmarker 
hade haft lång kontinuitet. Efter by- och 
bondesamhällets expansion bestod landskapet 
av ängs- och hagmarker, öppna ljunghedar 
med enebuskar och stängslade inägor med 
slåtteräng och skottskog under 1700-talet. 
Det var under skiftesreformerna på 1700- och 
1800-talet som de omfattande förändringarna 
av landskapet påbörjades. Inägorna odlades 
upp och bysamhället splittrades. Från mitten 
av 1800-talet skedde omfattande utdikningar 
för att vinna åkermark. Gamla kartor visar 
hur Albäcksån, som rinner genom Skegrie, 
har utvecklats.   

På nästa sida går det lätt se den stora 
förändring som ån har genomgått från början 
av 1800-talet till början av 1900-talet.

Trädvegetation förekommer numera enbart 
i anslutning till gårdar och småvatten. 
Längs med vägarna står pilevallar som, 
enligt Naturvårdsplanen (s 14), tillhör det 
under 1700-talet skapade kulturlandskapet. 
Dessa pilevallar liksom småvatten och 
dösen i området är inte bara viktiga pga. 
dess estetiska värde utan fungerar även som 
frizon för växt- och djurliv bland den i övrigt 
intensivt odlade marken. 

Under 1900-talet sker en ökande 
mekanisering och användning av 
kemikalier. Detta leder till påtagliga 
ändringar för landskapet och den biologiska 
artsammansättningen. Förändringen har gått 
så snabbt att många arter har hunnit försvinna 
och flera är hotade. (Naturvårdsplanen s 15).
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Enskifteskartan från 1816  (Källa: Lant-
mäteriet, Malmö)

Gamla ekonomiska kartan 1913 (Källa: Lant-
mäteriet, Malmö)
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Albäcksån 

Albäcksån flyter genom Skegrie och mynnar 
ut i Östersjön. Ån tillhör ett av de ekologiskt 
känsliga områdena i Trelleborgs kommun. 
Begreppet ekologiskt känsliga områden är 
enligt miljöbalken, mark- och vattenområden 
som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt 
och som så långt möjligt ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Vattendraget är vandringsled för fisk. 
Fiskeförbud råder under tiden 15 september 
– 30 april. (Trelleborgs Naturvårdsplan s 15). 
Fisk som förekommer i Albäcksån i höjd 
med Skegrie är havsöring. Precis söder om 
Skegrie har man även hittat storspigg och ål. 
(Eklövs fiske och fiskevård i Lund, 2002).

Albäcksån är hårt närsaltsbelastad från 
både punktutsläpp (enskilda avlopp, 
gödselplattor och industrier) och diffusa 
utsläpp (åkermarksläckage och atmosfären). 
(Naturvårdsplanen s 44). Miljöförvaltningen 
mäter flera gånger om året halterna av 
fosfor och kväve i vattnet i bl.a. Albäcksån. 
Halterna i ån är så höga att den bedöms som 
exceptionellt näringsrik. (Red. Olsson o 
Ljung 2001 s 16).   

Dikningar och kulverteringar av 
vattendragen har skett i stor utsträckning 
vad gäller samtliga åar i kommunen. De 
förr meandrande vattendragen i Trelleborgs 
kommun har rätats ut, vilket har medfört 
en betydligt kortare längd på åarna idag. 
Den tiden som vattnet uppehåller sig i 
vattendragen har således minskat. Transporten 
av närsalter och organiskt material går fortare 
ut i den slutliga recipienten Östersjön. Växter, 
mikroorganismer och kemiska processer får 
kortare tid att ta hand om närsalterna i vattnet. 
Detta innebär att vattendragens renande 
funktion minskar. Detta betyder i sin tur att 
Östersjön blir påverkad av närsalterna, vilket 
leder till övergödning. (Översiktsplanen s 
37).  

Nutid

Inom jordbruket finns i stort sätt endast 
högklassig (klass 8-10) jordbruksmark. 
(Översiktsplanen s 40). Då Trelleborgs 
kommun enligt Naturvårdsplanen är en 
utpräglad jordbruksbygd med intensiva 
odlingsutnyttjande påverkar detta givetvis 
naturvärden och naturvården. Det intensiva 
jordbruket medför att vilda växter och djur 
trängs undan och utrotas, att läckage av 
näringsämnen sker till åar och hav, samt att 
tillgängligheten till landskapet minskar för 
invånarna. (Översiktsplan s 59). 

Albäcksån
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Söder om Skegrie byaväg ligger 
strandskyddet på 100 meter för Albäcksån. 
Norr om vägen finns inget strandskydd. 
Strandskyddet är till för att skydda växt och 
djurliv och för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet. (Telefonintervju Kerstin 
Emanuelsson länsstyrelsen 2003-10-13).

De öppna åarna rekommenderas att omfatta 
en del av den intilliggande marken för att 
skapa bredare grönstråk i landskapet med 
förutsättning att bibehålla och utveckla deras 
naturfunktion. Åarna rekommenderas att få 
odlingsfria skyddszoner. (Översiktsplanen s 
38) 

Söder om orten, invid bäcken, ligger en 
skogsdunge med sankmark. Denna är rik 
på fågelliv och bör bevaras. (Brandin o 
Brechensbauer 1978-03-14).

Sankmarken söder om Skegrie



    30

Diskussion  

I Skegrie saknas större sammanhängande 
gröna stråk för rekreation och 
spridningskorridorer för växter och djur, som 
ökar möjligheten till biologisk mångfald. 
Det behövs även grönstråk för att öka 
kontakten och tillgängligheten mellan tätort 
och omgivande landsbygd. Detta skulle ge 
boende möjlighet till naturupplevelser i sitt 
närområde. Det kan också ge alternativ till 
trottoarer invid vägarna för att ge invånarna 
möjlighet till att rida, cykla, leka mm. 

Tillgänglighet är avgörande för hur en 
plats används. Hinder kan exempelvis vara 
en bullrig väg som måste korsas eller att 
människor med nedsatt rörelseförmåga inte 
kan ta sig förbi hinder som kantstenar o.dyl. 
Tillgängligheten beror också på hur långt 
man måste transportera sig för att nå platsen. 
Känslan av trygghet är också en viktig aspekt.  
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Riksintressen

Nedan presenteras värdetexterna för 
kulturmiljövårdens riksintressen som 
berör Skegrie, vilka finns i ett beslut från 
Riksantikvarieämbetet 1997-08-18: 

Värdetexter avseende områden i 
Malmöhus län med kulturmiljövärden av
riksintresse enligt 2 kap 6 § NRL.

Fuglie - Mellan-Grevie - Skåre [M136] 
(delen i Bodarp, Fuglie, Hammarlöv, Lilla
Slågarp, Maglarp, Skegrie, Stora Slågarp, 
Västra Tommarp och Västra Vemmerlöv sn:r)

Motivering:

A. Centralbygd med det av jordbruksskiftena 
präglade slättlandskapet Söderslätt med
förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet samt för Sverige unik 
koncentration av
tätt liggande kyrkbyar av åtminstone 
medeltida ursprung som väl speglar
kyrkobyggnadskonstens stilideal under tiden 
medeltid till 1900-tal. (Boställsmiljö,
Kvarnmiljö).
…

Uttryck för riksintresset:

A. Förlängningen av centralbygden Söderslätt 
med talrika och landskapsdominerande
fornlämningsmiljöer, Skegriedösen från 
stenåldern, bronsåldersgravfältet vid Steglarp,
runstenarna i Fuglie. Tätt liggande byar och 
gårdsmiljöer i öppet odlingslandskap som
präglats av skiftenas genomförande under 
1800-talet med bevarade pilevallar, hägnads- 
och vägsystem. Talrika medeltida kyrkor 
med tillhörande bybebyggelse - antingen 
med karaktär av sockencentrum eller kyrkby. 
De medeltida kyrkorna Bodarp, Stora 
Slågarp, Tommarp, Maglarp och Hammarlöv. 
Västra Vemmerlöv och Skegrie 1800-tals 
kyrkor, Fuglie 1900-talskyrka i nygotik. 
Bevarad äldre bystruktur bl.a. i Villie med 
kringbyggda korsvirkesgårdar, häradshäktet 
i Klörup från 1809, Haglösa kungsgård och 
militieboställe med bebyggelse från 1810-
talet och Skegrie holländaremölla från 1800-
talet.

B. Bevarat oregelbundet gatu- och vägnät 
med enkla och tidstypiska fiskarstugor och
gatehus från perioden 1800-1900-tal samt 
utmed kusten skansar och vallar från 1700-
talets försvarslinje utefter Öresundskusten. 

Riksintressena hanteras numera (sedan 1999) 
via Miljöbalken 3 kap 6 §. NRL gäller därför 
inte längre. Ovanstående texter är dock 
fortfarande giltiga, enligt Anders Wihlborg på 
Länsstyrelsen i Malmö. 
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Skegrie med omnejd (Källa: http://teknikw3.kristianstad.se/kartago/gdc/
index.asp?kommun=trelleborg, online 2003-10-27) 

Trafiksystemet

Trafiksituationen

Biltrafik
Skegries huvudstråk, Skegrie byaväg och 
Skegrie stationsväg, går i öst/västlig riktning 
tvärs genom byn. Årsmedeldygnstrafiken 
på Skegrie byaväg ligger, enligt vägverkets 
mätningar 2002, på ca 1440 förbipasserande 
och på Skegrie stationsväg på ca 510. 

Skegrie stationsväg har en 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. Byns 
invånare upplever problem med att förare 
smiter genom Skegrie byaväg i hög hastighet 
på väg mellan Trelleborg och Malmö. Detta 
skapar både miljö- och säkerhetsproblem. 

Ombyggnad av E6/E22 diskuteras. Den nya 
dragningen föreslås gå parallellt med den 
gamla sträckningen. 

Gång- och cykeltrafik
Det finns några få gång- och cykelbanor 
som är helt separerade från vägnätet. Dock 
saknas sammanhängande separerade stråk 
för cyklister och fotgängare inom området 
och till andra orter. Enligt Översiktsplanen 
(s 88) saknas framförallt en cykelväg till 
idrottsplatsen i Snarringe och söderut mot 
Trelleborg. (Röda linjer på kartan nedan är 
cykelvägar).
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I Översiktsplanen vill man få till stånd en 
cykelväg från Skegrie byaväg mot Assartorp 
och vidare mot Skåre, Maglarp eller 
Kämpinge. Genom att göra en cykeltunnel 
vill man lindra den barriär som E6/E22 
utgör och öppna upp för utflykter mot 
havet. Möjlighet till rörelse och rekreation i 
naturmiljö skulle på detta sätt skapas. 

Genomfartstrafikens färd via Skegrie

I översiktsplanen diskuteras även en cykelväg 
till Tommarp och Trelleborg. På längre sikt 
vill man även åstadkomma en cykelväg till 
Vellinge. (Trelleborgs Översiktsplan s 90).

(Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 40B-K).
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Kollektivtrafik
Busslinjeturen 182 mellan Trelleborg och 
Vellinge är dragen genom Skegrie via 
Höllviken. Busslinje 831 har färre stopp och 
går från Trelleborg till Vellinge utan att vända 
av mot Höllviken. Efter sista hållplatsen i 
Skegrie går turen direkt till Vellinge. Tre 
hållplatser finns inom Skegrie by. Busslinje 
831 stannar vid samma hållplatser i Skegrie 
som busslinje 182. För att ta sig till Malmö 
krävs åtminstone ett byte. Det går ca 13 turer 
om dagen på vardagar mellan 6.30 till 19.00. 
Däremot går det alltså inga kvällsturer på 
vardagar. På lördagar går ca 8 turer mellan 
6.20 – 19.40. En del av dessa turer kräver 
två byten för att komma från Skegrie till 
Trelleborg. På söndagar mellan 8.20 – 19.30 
går 5 turer.  

Karta över Skegries busslinje och hållplatser inom byn. (Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 
40B-K). 

Busslinje 831  (Källa: 
www.Skanetrafiken,se, online 
2003-11-03).
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www.Skanetrafiken,se, online 
2003-11-03).
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Diskussion

Lite av ett ingenmansland kan urskiljas i 
Skegrie. I väst ligger kyrkan och en äldre 
bostadsbebyggelse, sen löper den långa gatan 
till byn i öst, gamla stationsområdet, skolan 
och en yngre bostadsbebyggelse. Denna långa 
väg som sträckvis saknar bebyggelse gör att 
delar kan kännas ödsliga och folktomma. 
Sträckan känns bäst att ta sig med hjälp av 
bil. Vägen som skär genom byn måste göras 
attraktivare och vänligare för människor som 
promenerar eller cyklar. Det behövs även 
en lösning på problemet med smittrafiken 
genom Skegrie. Trafiksäkerheten, tryggheten, 
framkomligheten och upplevelserna ska 
prioriteras i gång- och cykelvägsplanering, 
enligt översiktsplanen (s 47). 

Det är viktigt att satsa på upplevelser utmed 
promenadstråk för att öka människors 
rörlighet. 

Om E6/E22 får en ny dragning och 
cykeltunneln byggs måste busslinjerna dras 
om. Vid ombyggnation blir det troligen även 
aktuellt med en direktbusslinje som går från 
Trelleborg till Malmö med hållplats utanför 
Skegrie. Denna anhalt kommer då att ligga 
i den västra delen av byn, vilket innebär att 
invånarna bör ges bra förutsättningar att 
cykla till platsen även från de östra delarna.  
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Delområde 1   Kyrkbyn

Området gränsas i väster av E6/E22 och i 
öster av Albäcksån. I norr och söder kantas 
platsen av åkermark.

Bebyggelse
Detta delområde tillhör den äldre delen av byn 
och har det varit bebyggt sedan åtminstone 
1700-talet enligt uppmätningskartan från den 
tiden. Troligen har det bott människor ännu 
längre på just den här platsen. Skegrie kyrka 
ligger nämligen inom detta delområde och är 
från 1100-talet. Kyrkan har därefter byggts 
ut successivt och genomgick en omfattande 
renovering på 1840-talet. (Lindal 1961 s 4).  
Idag finns äldre bebyggelse kvar, troligast 
från 1800-talets första hälft fram till 1900-
talets början. Renoveringar och enstaka nyare 
bebyggelse har tillkommit under senare tid.   

Bostadsbebyggelsen är låg i området. 
Våningsantalet varierar mellan en och en 
och en halv. Fasaderna är klädda i gult 
eller rött tegel eller i vit puts med gavlar 
av trä. Gavlarnas färger varierar. Vanligast 
förekommande är sadeltak med tegelpannor, 
eternit och/eller plåt. De flesta husen i 
området är små, pittoreska och ligger i rad 
placerade nära eller i linje med gatan. I 
området ligger några bondgårdar som blev 
kvar efter skiftesreformerna.

Karta över delområde 1 (Källa: Grundkarta, Trelleborgs komun, kartnr  40A-K, 40B-K).

Skegrie kyrkväg

 Bebyggelsestruktur

E6/E22

Väg 628
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Trädgård
Storleken på trädgårdarna varierar. Gathusens 
trädgårdar ligger mellan 600-700 m² medan 
bebyggelsen som historiskt kan knytas till 
de gamla bondgårdarna har större marker. 
Bostadshusen har häck, staket eller plank  
som avgränsning.  

Gatubild
Förutom Skegrie byaväg är de övriga 
vägarna inom området smala, mellan tre 
och fem meter. De är gamla gator som finns 
med på uppmätningskartan från 1700-talet. 
Gatorna är kantade av gathus varvat med fria 
markytor med utblickar över slättlandskapet. 
Skegrie kyrkväg svänger lätt och betraktas 
som lugn, idyllisk och pittoresk.  På Södra 
torvängsgatan ligger bebyggelsen lite mer 
utspridd. Trottoar finns endast på Skegrie 
byaväg.     

Skegrie kyrkväg

Skegrie kyrkvägSkegrie kyrkväg

Skegrie byaväg
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Delområde 2      Stationsområdet

Området avgränsas av bostäder i nordöst och 
i öster och av åker i de övriga riktningarna, 
söder, nordväst. I väster rinner Albäcksån. 

Bebyggelse
Då stationen kom till i slutet av 1800-talet 
drogs bebyggelsen allt mer österut, närmare 
denna. Skegrie blev en by med två noder, en 
äldre del med kyrkan och en nyare del med 
stationen och så en lång gata mellan de två.

Bebyggelsen i detta område är blandad. Här 
finns bostäder från 1800-talets andra hälft 
fram till 1970-talet. Majoriteten av dessa 
verkar dock härstamma från tiden före 1940-
talet. Våningsantalet ligger på mellan en 
och en och en halv. Fasadmaterialet varierar 

främst mellan vit puts och rött eller gult tegel. 
Sadeltak är vanligast förekommande. Dessa 
är täckta med svarta eller röda tegelpannor 
eller eternit. Formen på byggnaderna är 
vanligast rektangulära med långsidan på 
varierande avstånd från gatan. I området 
ligger både villor i lummiga trädgårdar och 
pittoreska gathus längs med gatulinjen. Det är 
bl.a. pga. den äldre bebyggelsen som Skegrie 
känns som en by snarare än en förort. 

Karta över delområde 2 (Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 40B-K).

Korsåkersvägen

E6/E22

Väg 628
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Trädgård
I detta delområde är tomterna rektangulära 
och ungefär lika stora. Staket, hönsnät och 
häckar avgränsar tomterna. Tomterna är 
omkring 1000 m². Stora frodiga träd växer i 
trädgårdarna. 

Gatubild
Vägen som går genom byn, Skegrie 
byaväg och som sedan övergår till Skegrie 
stationsväg i öst/västlig riktning, är 
huvudgatorna genom byn. Dessa två vägar är 
äldre än bebyggelsen. Dessa fanns redan på 
uppmätningskartan från 1700-talet, fast då 
låg här inga hus. Längs Skegrie stationsväg 
ligger fina gathus och stora, lummiga träd 
får gatubilden att bli intressant och pittoresk.  
Gatorna är ca nio meter breda. Trottoarer 
finns på de två huvudgatorna. 

Korsåkersvägen består av fyra smågator inne 
i ett bostadsområde. Marken består av grus 
och jord. Vägen är endast ca fyra meter bred. 
Plats för vändzon finns ej. Dessa smågator 
kom till i samband med att bostäder byggdes 
i närheten av järnvägsstationen som byggdes 
i Skegrie under 1800-talets andra hälft. 
 

Korsåkersvägen

Korsåkersvägen

Korsåkersvägen

Skegrie stationsväg

Skegrie stationsväg
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Delområde 3    60-talsbebyggelse

I norr och i väster avgränsas Solängen av 
åkermark. Öster om området pågår utbyggnad 
av ytterligare ett villaområde. I söder 
gränsar Skegrie stationsväg området med 
bostadsbebyggelsen på andra sidan vägen, 
(Delområde 2).   

Bebyggelse
Solängen är ett bostadsområde som byggdes 
under 1960-talet. Bebyggelsen är i ett till 
ett och ett halvt plan, friliggande villor med 
fasader i rött eller brunt tegel och vit puts. 
Sadeltaken är täckt med röda tegelpannor.  
Samtliga hus har en liten förgård och ligger 
placerade med lika stort avstånd från gatan. 

Bebyggelsen längst till öster inom delområdet 
ligger med gaveln mot gatan. Ingång sker på 
långsidan. Den övriga bebyggelsen ligger 
med långsidan mot gatan med ingång från 
samma sida. 

Karta över delområde 3 (Källa: Grundkarta kartnr  40A-K, 40B-K).

Solängen

E6/E22

Väg 628
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Trädgård
Tomter ligger på ca 800 m². Vegetationen 
består av blommor och välklippta gräsmattor. 
Trädgårdarna avgränsas med hjälp av låga 
murar, staket eller häckar.
  

Gatubild
Gatan är ganska bred, ca sju meter, och ger 
intrycket av ett typiskt villaområde. I detta 
villaområde finns inga trottoarer. Solängen 
trafikeras endast av boende eller besökanden 
i området.   

Solängen

Solängen Solängen

Solängen
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Delområde 4    70-talsbebyggelse

Området avgränsas i norr av ett nytt 
bostadsområde som håller på att byggas, i 
söder av Skegrie byaväg och åker, i öster 
av väg 628 och åker och i väster av ett 
bostadsområde (Delområde 2).

Bebyggelse
Bebyggelsen i detta område uppfördes 
på 1970-talet och består av tre 
bebyggelseområden: Norrängen, Söderängen 
och Västerängen. Bebyggelsen är tidstypiska 
villor mellan en till en och en halv våning. 
Tegel i brunt, rött och vitt är vanligast 
förekommande. Vanligast är också sadeltak 
med tegelpannorna i brunt eller rött. Gaveln 

består av stående panel i trä vanligast målad i 
färgskalan rött/brunt. Husen ligger placerade 
med långsidan mot gatan. Några hus har 
kopplats samman med garage, i övrigt består 
området av friliggande villor.

Karta över delområde 4 (Källa: Grundkarta kartnr  40A-K, 40B-K).

Västerängen

E6/E22

Väg 628

Norrängen

Söderängen

Väster-
ängen
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Trädgård
Tomterna är mellan 400 – 800 m² och 
skiljer sig något i form. Västerängen har  
mindre tomter och ligger på en svängd 
gata, medan Söderängen och Norrängen 
har större trädgårdar med mer rektangulära 
former. Vegetationen är typisk för förgårdar 
i ett villakvarter med blommor och välklippt 
gräsmatta. Trädgårdarna har oftast inga större 
träd och avgränsas med hjälp av låga murar, 
staket eller av häckar. 

Gatubild
Gatorna är ca åtta meter breda och trottoarer 
saknas i området. Det går inte att med bil 
köra mellan de olika gatorna. Här finns 
gångar för fotgängare och cyklister. En 
särskild kvalitet för området är det lummiga 
promenadstråket mellan Västerängen och de 
andra två bostadsområdena. 

Grönområdet mellan Västerängen och Norrängen/Söderängen

Norrängen Söderängen
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Delområde 5    Nybygget

Området avgränsas i norr av åker, i söder 
av Skegrie skola, i öster av väg 628 och 
åker och i väster av bostadsområdet 
Solängen (Delområde 3). Området håller 
på att bebyggas. På följande sida illustreras 
planerna för det nya bostadsområdet.

Karta över delområde 5 (Källa: Grundkarta  kartnr  40A-K, 40B-K).

Vy över bostadsområdet, nordväst

E6/E22

Väg 628
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Plan på det nya bostadsområdet (Källa: Stadsbyggnadskontoret, 
Trelleborgs komun).

Vy över bostadsområdet, nordväst

Vy över bostadsområdet, nordöst
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