Riksintresse för kulturmiljövård
Torsås [G 15] (Västra Torsås sn)

Motivering:
Laga skifteslandskap runt före detta kyrkplats med
bebyggelse från det sena 1800-talet.
(Fornlämningsmiljö).
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Torpmiljöer
Fyrkanterna

Uttryck för riksintresset:
Ett öppet odlings- och beteslandskap som främst
präglats av det sena 1800-talets stordrift och senare
tids stenröjning. Den gamla bykärnans läge vid den
medeltida kyrkplatsen är tydlig med några vägar i
sträckning från sent 1700-och tidigt 1800-tal.
Området har fornlämningar främst från bronsåldern.

Ett urval riktlinjer:
•
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•
Laga skiftes präglat
landskap

3
1.

2.
3.

Odlingslandskapet i Torsås präglas av
1800-talets skiften och nyodlingar. Delar
av utmarken fick ligga till grund för
potatisodlingar för brännvins-tillverkning
på de s.k. Fyrkanterna.
Torsås kapell 1920-tal. 1800-talets
expansiva utveckling skapade ett behov
av åter resa en kyrka.
Bebyggelsen är huvudsakligen från 1800talet och är en viktig markör för den
jordbruks- och samhällsutveckling som
ägde rum under århundradet. Johansro i
Torsås.

•
Sjösänkningslandskapet
•
•

Stenmurar och brukningsvägar har ofta
lokaliserats till fastighetsgränser och är
betydelsefulla för upplevelsen av
lagaskifteslandskapet. Brukningsvägarna som
ramar in ”Fyrkanterna” har en avgörande
betydelse för förståelsen av områdets rationella
jordbruksbakgrund. Borttagning av
landskapselement som brukningsvägar och
stenmurar kan innebära påtaglig skada.
Området har viss tålighet för vidare utveckling
vad avser bebyggelseetableringar. Det
huvudsakliga är att dessa sker med respekt för
den bebyggelsestruktur som dominerar inom
olika delar av området samt anpassar ny
bebyggelse, i skala och form, till den befintliga.
Den samlade och variationsrika bybebyggelsen
öster om Torsås kapell kan kompletteras med
enstaka byggnader under förutsättning att
siktlinjer mot kringliggande värdeområden (se
karta) respekteras.
Fyrkanterna är ett utmärkande karaktärsdrag hos
riksintresset. Här bör inte ny bebyggelse etableras
som konkurrerar med småbruksmiljöerna.
Bebyggelsestrukturen i laga skifteslanskapet i den
sydöstra delen av byn kännetecknas av en
spridd bebyggelse, främst lokaliserad i de östra
delarna av skiftena. Enstaka nytillskott av
bebyggelse är lämplig om man följer samma
lokaliseringsprinciper. Särskilt de sydöstra delarna
har god tålighet.

