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Fördjupad riksintressebeskrivning Hörda-Klövaryd Sid 3

Sammanfattning
Riksintressesystemet: lagrum
och ansvarsfördelning
Riksintressen regleras i de s.k.
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken (1998:808).
Hushållningsbestämmelsernas syfte är att
ge stöd i avgörandet av hur mark- och
vattenområden ska användas, och reglerna
ska tillämpas så att en god hushållning
främjas.
Bestämmelserna aktiveras endast vid
ändrad markanvändning, och kan därför
inte användas för att upphäva en pågående
verksamhet. Bestämmelserna innebär
vidare inget automatiskt skydd av de
avsedda områdena, utan ska tas i
beaktande vid vissa beslut eller
tillståndsprövningar enligt plan- och
bygglagen och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana
kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla
från en nationell synpunkt och som därför
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan påverka eller skada områdets karaktär.
Uttrycket påtaglig skada avser sådana
åtgärder som kan ha en bestående negativ
inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor
negativ inverkan.
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.
Förordning (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden reglerar
ansvarsfördelningen gällande hanteringen
av riksintressanta områden. Enligt
förordningen är det den centrala
myndigheten, i kulturmiljövårdens fall
Riksantikvarieämbetet, som utser
Riksintressen enligt 3 kap. Länsstyrelsen
ansvarar sedan för att bestämmelserna
följs inom länet, och ska ta de initiativ som
behövs för att reglerna blir beaktade i
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planprocesser.
Länsstyrelsen ansvarar för den geografiska
gränsdragningen av riksintressena, men
ska underrätta Riksantikvarieämbetet om
klassificeringen eller avgränsningen i stort
bör omprövas.

Hörda-Klövaryd [G 11] (Berga och Ryssby sn)
Mot ivering: Laga skiftesland skap m ed ovanligt välbevarad
bebyggelse som är grupperad utm ed en nära m ilen lång vägsträcka.
Ut t ry ck för riksint resset : Ett 50-tal gård ar i en struktur som präglats
av 1869 års laga skifte. Totalavröjd a åkrar avgränsad e av d iken och
stenm urar. Monum entala od lingsrösen och stentippar. Äld re
stenbund na åkrar och ängsm arker m ed sm å röjningsrösen.

Riksintresset H örd a och Klövaryd ligger i Ljungby kom m un, ca två
m il nord öst om tätorten. Den relativa n ärheten till Ljungby bid rar till
att göra om råd et till en attraktiv boend em iljö, och här finns d ärför
förväntningar på att kunna etablera ny bebyggelse. Om råd et och dess
närhet har även figurerat i kom m u nens utred ningar kring läm pliga
om råd en för energiförsörjning i form av vind kraft. En fördjupad
riksintressebeskrivning syftar d ärför till att förtydliga om råd ets
karaktärsd rag för att d ärigenom und erlätta bed öm ningar av hur föränd ringar av m iljö och m arkanvänd ning kan anpassas till
riksintressets kulturhistoriska värd en.
Kulturm iljön i om råd et är relativt enhetlig. Byarna har en stark agrar
prägel och id entitet båd e avseend e m arkanvänd ningen och m ed tanke
på bebyggelsen. Med und antag av några sm åindustrier, t.ex. ett
snickeri, har nästan all bebyggelse ursprungligen tillkom mit inom
ram en för jord brukssamhällets sam m anhang.
Utred ningen konstaterar att kulturm iljön är tydlig och lätt tillgänglig.
Sam band en i land skapet förefaller också för lekmä n lätta att göra sig
föreställningar kring. Riksintresset är välm otiverat, m en betoningen
av land skapets 1800-talsprägel haltar en aning. I själva verket bygger
d e föränd ringar som m ycket riktigt ägd e rum und er 1800-talet på en
äld re struktur som även d en är tyd lig i land skapet. Utredningen
föreslår d ärför en m ind re justering av riksintressets m otivtext d är, d e
visserligen d om inerand e, 1800-talsd ragen fram träd er som en årsring
av flera. Därem ot har m an inte funnit några skäl till att föränd ra
riksintressets gräns. Det kulturland skap som präglar byarna norr om
riksintresset har en helt annan karaktär båd e avseend e
bebyggelsestruktur och od lingsland skap än i H örd a och Klövaryd .
Vid eventuell etablering av vind kraft i om r åd et finner utredningen
inget principiellt hind er för d etta i riksintressets om givningar. Detta är
em ellertid något som m an m åste bed öm a från fall till fall.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sed an 2008, m ed att förbättra
informationen kring länets kulturm iljöer av riksintresse. Flera intervjuund ersökningar har genom förts m ed länets kom m uner angåend e
hanteringen av d essa områd en. Und ersökningarna visar att kom m u nerna generellt upplever svårigheter i samband m ed planeringen
inom riksintressanta kulturm iljöer. Man efterfrågar d ärför ett förtyd ligand e av riksintressets m otivering, värd ekärn or och avgränsning.
Genom intervjuund ersökningarna upprättad es även en prioriteringslista över länets m est exploateringshotade riksintressen. Utöver
H örd a-Klövaryd har fjorton fördjupad e beskrivningar hittills
genom förts; Växjö stad och Berqvara och Ingelstad i Växjö kom m un ,
Kosta brukssam hälle och Lessebo i Lessebo komm un , H järtanäsDansjö-Gåvetorp -Spåningsland a, Benesta-Bläd inge-N äs-Oby och
H useby-Skatelöv i Alvesta kom m un, H amned a i Ljungby kom m un ,
Ängsfruktod lingarna i söd ra Åsnenom råd et och Blid ingsholm i
Tingsryd s kom m un , Granhult i Uppvid inge komm un, sam t Älmhults
stationssam hälle och Röm ningen i Älmhults kom m un. Dessutom har
en förd jupning genom förts i ett utred ningsom råde, H ohults by i
Uppvid inge kom m un.
Länsstyrelsen Kronoberg har valt att arbeta efter en m etod d är fokus
ligger på en d ialog m ellan stat och aktuella kom muner. Mot d en bakgrund en har en m od ell där förd jupningen m untligt fram ställs m ed
hjälp av en Pow er Point-presentation för folkvalda och tjänstem än utvecklats. Dessutom har m an valt att också publicera en skriftlig rap port sam t en affisch d är riksintressets värd en på ett kond enserat sätt
presenteras tillsamm ans m ed d e riktlinjer som utred ningen resulterat
i. Resultatet ges d å m öjliget att sprid as till fler och d essutom ligga till
grund för en mer populär beskrivning av riksintresset för en bred are
allm änhet. Med borgard ialogen upplevs var a av central betyd else för
ett fram gångsrikt arbete m ed riksintresseom råd ena och förvaltningen
av d essa.
Enligt m od ellen utgår förd jupningen från Riksantikvarieämbetets
m otivtext och befintligt källm aterial. Användningen av bild er och
kartm aterial är central i Länsstyrelsens presentationsm od ell, och syftar till att förbättra d ess ped agogiska kvalitet.
Analysen av om råd et har genom förts m ed hjälp av stud ier av litteratur, äld re kartm aterial och fotografier sam t fältstud ier.
Föreliggand e rapport baseras på d en m untliga presentationen, och ut gör d en skriftliga red ovisningen av d en fördjupad e beskriv ningen.
Vissa nya frågeställningar kring riksintressets m otivtext har
uppkom m it i sam band m ed arbetet. Änd ringar kom m er att d iskuteras
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och form aliseras i sam råd m ed Riksantikvarieämbetet och berörd
kom m un i projektets slutsked e.

Utgångspu nkterna i H örd a-Klövaryd
Riksintresset H örd a-Klövaryd utgör ett av länets största riksintressen
till ytan och är en av åtta kulturm iljöer av riksintresse i Ljungby
kom m un. Om råd et är närm are sju kilom eter långt. Själva H örd a by
brukar, åtm instone lokalt, m ed sina sex kilom eter fra m hållas som en
av d e längsta byarna söder om Dalälven. Kulturm iljön är relativt
enhetligt till sin karaktär och är sam mansatt av två agrara bym iljöer i
H örd a och Klövaryd . Till följd av bebyggelseutvecklingen und er 1800och 1900-talet tend erar byarna att uppfattas som en. Väsentliga d elar
av H örd as by, särskilt d e äld re gård arna ligger lokaliserad e till kanten
ovanför en d algång. Od lingsland skapet bär m ellanbygd ens öppen hetsgrad , m ed flacka åker- och vallpartier och betad e lägre liggand e
hagar. I Klövaryd har land skapet en m er sm åskalig karaktär.

Fig. 1. Riksintresset kännetecknas av gård sbebyggelse från 1800- och början
av 1900-talet sam t av m onu m entala och kallm u rad e röjningsanläggningar
från 1800-talet. Foto: Stefan Höglin, 2013.

Som fram går av riksintressets m otivtext anses byarna vara ovanligt
uttrycksfulla representanter för 1800-talets bebyggelseutveckling i
form av hem m ansklyvningar och jord bruksutveckling.
Gård sbebyggelsens sena 1800-talsprägel och röjningsanläggningar i
form av uppm urad e rösen är bärand e uttryck för d etta.
Om råd et fram hålls id ag som en p opulär boend em iljö m ed ett rim ligt
pend lingsavstånd till Ljungby på ca två mil. Ett visst tryck efter
bostäd er i om råd et är d ärför en anledning till att riksintressets värd e
är i behov av en fördjupad beskrivning. En annan orsak är d e förslag
som åtm instone tid igare har funnits att uppföra vind kraftverk i
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om råd ets om ed elbara närhet. Kulturm iljövärd en av riksintresse är
som sagt en aspekt av land skapet. Bed ömningar av vad m iljön tål i
form av föränd rad m arkanvänd ning inskränker sig d ärför inte till d et
om råd e som avgränsas av riksintressegränsen.
En annan frågeställning som berör om råd et gäller frågan om
riksintressets avgränsning. Kom m unen har i sitt kulturm iljöprogram
avgränsat ett om råd e som även omfattar byar norr om H örd a. Frågan
är alltså om också riksintresset ska utvid gas för att m atcha d et
kom m unala intresset.

Fig. 2. Riksintressets avgränsning och p roblem orientering. Den röd a
linjen m arkerar gränsen för riksintressets fysiska u ttryck. Den blå
linjen m arkerar d et om råd et som föru tom RI även ingår i kom m u nens
ku ltu rm iljöp rogram Källa: Lm v. Foto: Stefan Höglin, 2013.

H örd a har id ag en livaktig bygd eförening. H är finns ett engagem ang
för bygd en d är kulturhistorien och kulturm iljön fungerar som en
sam m anhållande faktor. Detta har bland annat visat sig i
byggnad svård insatser och en restaurering av en kilom eterlång fägata.

Planläge, program och övrig lagstiftning
Utöver riksintresset för kulturm iljövård en om fattas om råd et också av
riksintresset H örd a-Tykatorp -Gässhult-Yxkullsund för naturvård en ,
enligt 3 kap. m iljöbalken. I Ljungby kom m uns ÖP anges riksintressets
uttryck. H anteringen av m iljöerna följer allm änna riktlinjer. Bland
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annat öppnar m an för möjligheterna att inrätta om råd esbestäm m elser
för att skyd d a vissa miljöer. Man m enar också att m an i vissa
om råd en kan kom m a att stödja d en pågåend e m arkanvänd ningen.
Kom m unen ser uppenbarligen många av sina riksintressen som resurs
utöver d et statliga anspråket.
Kommunens ställningstagande:
”Hörda-Klöv ary d: Byarna Hörda och Klövaryd har en struktur som präglats av laga skiftet. Byarna består av ett 50-tal gårdar. Bebyggelsen är ovanligt välbevarad och ligger utmed en lång vägsträcka. I byarna finns totalavröjda åkrar som avgränsas av diken och stenmurar. Det finns monumentala
odlingsrösen och stentippar. Hörda och Klövaryd har också äldre stenbundna
åkrar och ängsmarker med små röjningsrösen.
Hänsy nst agande t ill riksint ressen. Områden som är av riksintresse för
kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Kulturmiljöintressena i de aktuella områdena har hög prioritet.
Kommunen har dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder
som kan främja samhällsutvecklingen även ur ekonomiska och sociala
aspekter. V id åtgärder inom riksintressen för kulturmiljövård kommer kommunen att i ett tidigt skede föra en dialog med Smålands M useum och länsstyrelsen om hur man bör gå tillväga för att ta tillvara kulturvärdena. I några
områden kan stödjandet av pågående markanvändning vara ett sätt att bibehålla värdena. Inom områden av riksintresse kan en utveckling ske under förutsättning att den sker på sådant sätt att riksintressets värde inte påtagligt
skadas.
Fort sat t planarbet e. Kommunen skall se över möjligheten att införa områdesbestämmelser för att skydda vissa kulturmiljöer.” (Ur Ljungby kommuns
översiktsplan Antagen avkom m unfullmäktige d en 1 juni 2006 § 64)
Kom m unens kulturm iljöprogram Förflutet för framtiden är från 1991.
H är red ovisas d e kom munala kulturm iljöintressena. Som konstaterats
tid igare är d et kom m unala intresseom råd et ännu större än
riksintresset och om fattar även byarna, Tykatorp och Gässhult. De två
senare sägs vara exem pel på sm åskaliga od lingsland skap m ed höga
kultur- och naturvärd en. I kulturm iljöprogram m et får om råd et en
förd jupad kulturhistorisk beskrivning.
Kulturm iljöprogram m et kund e d elvis bygga på en
byggnad sinventering från 1987. (Berga socken. Kultur - och
byggnad shistorisk und ersökning, Ljungby kom muns skriftserie 6,
1987).
Om råd et ingår även i länets naturvård sprogram där följand e står att
läsa:
Hörda och Klövaryd är belägna på en ca 7 km lång och 0,5 km bred, strömlinjeformad moränavlagring. Den sluttar långsamt mot öster och följs här av
stora områden med plan moränterräng och grunda kärr med bäckar, som skurit ner i leriga sediment. I väster sluttar drumlinerna mot en dalgång, där det
finns små gruskullar, källkärr, sänkta sjöar och kärr som nu är odlade. Dalgången och dess västra sida innehåller dödismoräner och först vid Torkelshult
och Föraretorp återkommer drumlins. Området är ett ovanligt vackert exem-

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2014-06-12

Fördjupad riksintressebeskrivning Hörda-Klövaryd Sid 8

pel på dödismorfologi i morän och grus i slående kontrast till den plana moränterrängen i öster (Länets naturvård sprogram , 81-49).
En riksintressant kulturm iljö är alltså en miljö d är land skapets histo riska d im ension särskilt väl går att utläsa eller uppleva i d agens land skap. Den historiska d imensionen kan d els utgöras av lång kontinuitet
och land skapets sega strukturer och d els av uttryck för en särskild
epok eller företeelse. Land skap ets sega strukturer är såd ana som
ibland har en flertusenårig historia och som kan ut göras av t.ex.
bebyggelselägen, kom munikationsnät och m arkanvänd ning. Men
land skapet har också präglats av specifika sked en eller företeelser
såsom 1800-talets agrara revolution, en viss tids byggnad sskick eller
utveckling av nya kom munikationsm ed el.
Riksintressesystem et syftar till att skyd d a kulturhistoriskt värd efulla
helhetsm iljöer. Kulturhistoriskt värd efulla enskild a objekt skyd d as
istället av plan- och bygglagen och kulturm iljölagen. En riksintressant
kulturm iljö ska därför behandlas som en h elhetsm iljö d är land skapet,
vägnätet, enskild a byggnad er och bebyggelse hör sam m an i ett kom plext system . Miljön kan bild a en visu ell enhet, men d et hand lar fram förallt om en historisk enhet d är en gem ensam social och ekonom isk
organisation har sam man bundit om råd ets olika d elar.

Riksintresset HördaKlövaryd
H örd a och Klöveryd i regionen
H örd a och Klövertyd ligger i yttre d elarna av västra Kronobergs
centralbygd er. Dessa centrala jord bruksd istrikt kännetecknas fr amför
allt av de rika åd alarna kring Lagan och Prästebod a ån m en innehåller
även by- och jord bruksland skap m ed påfalland e stora byar och
om fattand e agrara m iljöer i skogsom råd enas m oränland skap.
Ingenstans kan m an em ellertid tala om fullåkerland skap, snarare om
m ellanbygd .
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Fig 3. Byarnas storlek och
u tbred ning i Kronoberg i historisk
tid . Källa: Stefan H öglin

Fig 4. Jord bru kets inriktning
1865. Grön=stor and el
äng=boskap sskötseln viktig Källa:
Stefan H öglin; Scb

Bebyggelse- och agrarhistoriskt sett ligger om råd et i ytterkanten av
Finnved ens centralbygder. H är kännetecknad es bebyggelsebild en
tid igt av relativt stora byar, inte sällen m ed upp till tio gård ar red an
på m ed eltid en. Tid igt förfaller också om råd et haft en relativt
betyd and e inriktning på spannm ålsprod uktion i jäm förelse m ed
rand bygd erna och följaktligen har åkerm arkens and el av m arkslagen
varit m er om fattand e än slåtterm arkernas.

Bosättningsm iljön
Dagens bebyggelsem iljö har en tyd lig agrar prägel m ed
m angård sbyggnad er och ekonom ibyggnad er, m ed något undantag, i
huvud sak från 1800-talets and ra hälft och 1900-talets början.

Fig. 5. Fastighetskartan, 2014. Källa: Lm v.
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Mangård sbyggnad erna varierar i utformning m en påfalland e m ånga
är m ålad e m ed ljusa oljefärger. Flera är utsm yckad e m ed vackra
exem pel på snickargläd je. And ra tyd liga karaktärsd rag är
bebyggelsens struktur båd e m ed avseend e på gård arnas lokalisering i
land skapet och på byggnad ernas placering på tom terna. Gård arnas
lägen på rad längs m ed bygatan d ominerar bebyggelsebild en båd e i
H örd a och i Klövaryd . Åtm instone i H örd a förefaller d etta ha en
m ycket lång trad ition . Sprid d a gård slägen har förekom m it tid igare,
som exem pelvis Bergsgård en i Klövaryd (se nedan) m en i allt
väsentlig är d et en sekund är bebyggelseform i d etta om råd e.
Gård arnas huvud byggnad er är nästan genom gåend e placerad e ca 20 –
40 m eter in på tom ten med fram sid ans fasad m ot byvägen.
Lad ugård arna m arkerar tom tens baksid a, i H örd a, m ed långsid an
som vetter m ot d en västliga d algången (betesm arken). H är finns ett
tyd ligt funktionellt syfte.
H örd a och Klövaryd ligger i d en nord östra d elen av Sunnerbod elen av
Finnved ens centralbygder. Enstaka fornläm ningar och lösfynd vittnar
om att land skapet utnyttjats red an und er förhistorisk tid , m en som
bebyggelseenheter förefaller d et troligt att båd a byarna etablerad es
först und er m ed eltid .

Hörda

Fig. 6. Bym iljön i H örd a i Berga socken. Utsnitt u r storskifteskartan över
H örd a från 1793 Källa: Lm v. Foton: Stefan Höglin, 2013.
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H örd a, som tillhör Berga socken, omtalas 1390 som ”H öryd h”. På
1500-talet bestod byn av 6 hem m an. Byn var centrum i ett s.k.
skogelag som d elad es upp 1791-94.
Vid storskiftet 1793 fanns 9 hem m an, m en red an d å innehöll d essa så
m ånga som 35 brukningsenheter. gård arna låg und antagslöst
lokaliserad e på rad , längs kanten av den svaga moränhöjd som
präglar od lingsland skapet, och som avgränsar d en m arkanta
d algången i H örd as västra d el. Ett prim ärt skäl till d enna lokalisering
är m öjligen att d et här har funnits gott om naturliga källor.
Laga skiftet genom förd es 1869, varvid över hälften av gård arna
flyttad e ut till nya tom ter söd er, öster och särskilt norr ut .
Tillsam m ans m ed en rad hem m ansklyvningar kom på d etta vis byn
att förlängas och förtätas.

Klövaryd

Fig. 7. Utsnitt u r en geom etrisk avm ätning av Bergsgård en i Klövaryd ,
Ryssby socken. Källa: Lm v. Foton: Stefan H öglin, 2013.

Klövaryd var en betyd ligt m ind re by än H örd a. Vid storskiftet bestod
byn av 5 hem m an. Då had e d ock flera gård ar tillkom m it som
nybyggen och klyvningar, troligen und er 1500-talet eller 1600-talet.
Vid 1500-talets mitt fanns här näm ligen end ast två hem m an som båd a
ägd es av frälset. En av dessa hette Storegård en , som låg som grund för
d en rad byliknand e struktur som fortfarand e utgör byns
bebyggelsekärna. Den and ra gård en, Bergsgård en, låg ca 600 m eter
nord väst om d en förra. Denna bebyggelseenhet har någon gång efter
laga skiftet 1866 försvunnit. En av d essa gård ar var sannolikt id entisk
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m ed d en huvud gård för frälsem annen Lars Johansson som d yker upp
i källorna 1390-1420. (H ansson, 2001).
Utm arken storskiftad es 1795 och inägorna blev förem ål för laga skifte
1866. Årtiond ena d ärefter genom förd es ett antal hem m ansklyvningar,
vilket resulterat i d en bebyggelsebild som vi ser id ag.
Radby eller en by på rad?
Byar som i H örd a och i viss m ån i Klövaryd , m ed på rad liggand e
gård ar, på kanten av en m orän höjd (i d et här fallet snarare en platå) är
inget ovanligt i Sm åland . Lokaliseringen kan ha naturliga orsaker,
som att d et just vid d essa partier finns naturliga källor, vilket var
betyd elsefullt innan effektivare m öjligheter fanns att gräva brunn.
Eller att d et var praktiskt att ha gård arna liggand e m ellan naturliga
betesm arker åt ena hållet och inägorna åt d et and ra.

Fig. 8. Bebyggelsens läge före laga skiftet i relation till d agens bebyggelse.
Röd a kvad rater=gård 1793. Liten blå kvad rat=torp 1781 Källa: Lm v. Foto: Stefan
H öglin, 2013.

Det finns em ellertid också m öjligheter att bebyggelsens radbyliknand e
form ation är funktionen av en åld erd om lig skiftesstruktur som kan gå
m ycket långt tillbaka i tid en, kanske till m ed eltiden. Såd ana
”reglerad e rad byar”, d är tom tind elningen had e en funktion i d et
s.k.solskiftet, var und er m ed eltid en en led and e princip för jord d elning
i and ra d elar av land et, som t.ex. på Öland. Solskiftet genom förd es
ald rig i Sm åland men sannolikt fanns and ra, kanske äld re form er av
jord skiften som kan ha involverat bebyggelsens struktur. Vad angår
sm åländska förhålland en i d essa avseend en vet m an em ellertid ännu
väld igt lite.
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Det ovanliga m ed detta om råd e var em ellertid de effekter som
d elningarna av d e nio gård arna fick. Den ursprungliga ”rad byn”
byggd es alltså på, och med några undantag fick de sam m a principiella
lokalisering som d e äld re gård arna had e.
Laga skiftet åstad kom alltså inte ett totalt brott med äld re strukturer.
Snarare kan laga skiftet och hem m ansklyvningarna liknas vid
ytterligare en av land skapets årsringar.

Bosättningsmiljöns uttryck:
Bebyggelsens struktur med rad byliknand e form er, och ett antal
utflyttad e gård ar. Byggnad skulturen , ofta m ed rikt utsm yckad e
m angård sbyggnad er, och ekonomibyggnad er, på d e flesta gård ar
lokaliserad e på tom terna i enligt m ed en karaktäristisk lokal trad ition.
Torpm iljöer från 1800-talet.
Två skolbyggnad er. Snickerifabrik.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2014-06-12

Fördjupad riksintressebeskrivning Hörda-Klövaryd Sid 14

Od lingsland skapet
Vad beträffar m arkanvänd ningen var H örd a och Klövaryd före 1800talets jord bruksom vandling organiserad e som d e flesta and ra byar i
söd ra Sm åland . Åker och ängsm ark låg inom ett stort inägogärd e d är
åkern brukad es varje år utan någon regelbund en träd a. Till omfånget
d om inerad es landskapet av slåtterängar, d elvis bevuxna m ed lövträd
och buskar. Inägorna var uppd elad e på m ånga sm ala tegar , ett
tegskifte som sannolikt har m ycket hög åld er. Kännetecknand e var
också d e, även m ed småländ ska m ått m ätt, synnerligen stora antalet
av tätt liggand e od lingsrösen .

Fig. 9. Storskifteskartan över H örd as inägor 1793 p lacerad över en m od ern
karta. Källa: Lm v. Foto: Stefan Höglin, 2013.

Red an und er 1700-talet had e en expansion av inägorna ut på
utm arken i form av m ind re intagor skett. Denna expansion skulle
accelerera und er 1800-talet. Förutsättningen för en m er
genom gripand e nyodling skulle em ellertid uppstå först d å laga skiftet
genom förd es, i H örd a på 1860-talet, och gård arna fick nya och m er
rationellt utform ad e ägolotter. Fram för allt kom ängsm arken att
läggas und er plog m en även d elar av utm arken. Dock inte m er än att
m an i landskapet än id ag kan uppfatta d e öppna arealer som brukad es
som inägor innan laga skiftet och så had e gjorts und er åtskilliga
århund rad en.
I H örd a kom land skapets om gestaltning att samm anfalla med ett antal
nöd år på 1860-talet och en väsentlig d el d e av nödvänd iga
röjningsinsatserna kom d ärför att genomföras som bered skapsarbeten.
Att få und an d en påfalland e m ängd od lingsrösen som täckte
od lingsytorna var en prioriterad uppgift i en tid d å nya od lingsform er
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och nya red skap införd es. Detta kom att åläggas ett antal av
sam hällets ”icke fulltaka” personer. Detta resu lterad e bland annat i
vällagd a och m onum entala od lingsrösen och stenm urar, skulpterad e
av ”Ko-Johan”, ”Odöptingen och ”Trubblingen”.

Fig 10. Stenm u r och äld re
od lingsrösen i Klövaryd . Foto: Stefan

Odlingslandskapets uttryck: Od lingsland skapets öppna, brukad e
arealer , och betesmarker. Röjningsanläggningar i form av
od lingsrösen, stenm urar, d iken och brukningsvägar. Skiftesstrukturen
m arkerad av ovanstående land skapselem ent. Fägator i H örd a och
Klövaryd

H öglin, 2013.

Slutsatser
Land skapets sam band


Fig 11. Kallm u rat od lingsröse i
H örd a u p p fört som
bered skap sarbete p å 1860-talet.
Foto: Stefan Höglin, 2013.

De riksintressanta aspekterna är främ st knutna till d e
föränd ringar i bebyggelse och od lingsland skap som ägd e rum
und er 1800-talet och början av 1900-talet.
Laga skiftet var em ellertid inte ett så starkt brott till d et äld re
land skapet som m otivtexten antyd er. De öppna arealerna som
brukas i d ag m otsvarar i stort sett inägoom råd et före skiftena.
Också d en äld re bebyggelsens lokalisering fram träd er tyd ligt
som byns kärnd elar än id ag. 1800- och 1900-talets
om gestaltningar ska istället ses som ytterligare en årsring i
organisationen av bebyggelse och m arkanv ändning.

Riksintressets avgränsning och värd etext


Fig 12. Stentip p ar i H örd a. Foto:
Stefan H öglin, 2013.

Värd etexten bör anpassas till om råd ets m ångd imensionella
karaktär d är laga skiftet kan ses som en organisk fortsättning
på äld re principer.
Riksintressets avgränsning stäm m er väl överens m ed d e
uttryck som id entifierats. Om råd ena norr om riksintresset, som
ingår i komm u nens kulturm iljöprogram , har d ock en annan
karaktär och faller utanför d en specifika berättelse som d öljer
sig i utrycken i H örd a och Klövaryd . N ågon utvid gning av
riksintressegränsen bed öm s d ärför inte vara aktuell.
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Förslag till ny m otivtext
Förslag till ny motivtext:
Odlingslandskap d är föränd ringarna und er 1800-talet i form av laga
skifte, jord buksrationaliseringar och hem m ansklyvningar tyd ligt
fram träd er som en väld efinierad årsring i bym iljöer m ed långa
land skapstrad itioner.
Uttryck för riksintresset: Ett 50-tal gård ar i en struktur som präglats av
laga skiftet och hem m ansklyvningar, d elvis inom ram en för en äld re
bebyggelsestruktur. Gård stom ter m ed karaktäristisk organisation av
byggnad erna. Mangård sbyggnad er, i huvud sak från slutet av 1800och början av 1900-talet. Faluröfärgad e ekonomibyggnad er. Två
skolbyggnad er och ett snickeri. Torpm iljöer. Totalavröjd a åker- och
vallskiften, avgränsad e av d iken, stenm urar och brukningsvägar.
Monum entala, kallm urad e, od lingsrösen från 1860-talet och
stentippar. Äld re stenbund na åkrar och betesm arker m ed sm å
röjningsrösen. Fägator utlagd a i sam band m ed laga skiftet.
Att jämföras med den gamla motivtexten och uttryck:
Mot ivering: Laga skiftesland skap m ed ovanligt välbevarad
bebyggelse som är grupperad utm ed en nära m ilen lång vägsträcka.
Ut t ry ck för riksint resset : Ett 50-tal gård ar i en struktur som präglats
av 1869 års laga skifte. Totalavröjd a åkrar avgränsad e av d iken och
stenm urar. Monum entala od lingsrösen och stentippar. Äld re
stenbund na åkrar och ängsm arker m ed sm å röjningsrösen.

Riktlinjer






Bevara och vård a riksintressets uttryck i form av bebyggelse
och land skapselem ent, som d e m onum entala odlingsrösena,
fägatan, brukningsvägarna och stenm urarna.
Fortsatt hävd av od lingsland skapets öppna arealer.
Vid ny bebyggelsetablering bör hänsyn tas till bebyggelsens
trad itionella utform ning. Förtätning av radbyn är att föred ra. I
and ra hand bör m an följa d e lokaliseringsprinciper som
etablerad es vid laga skiftet.
N ågon närmare analys av eventuell vind kraftsetablering och
d ess effekter på riksintresset har inte gjorts. Principiellt finns
d et em ellertid inget som talar för att vind generatorer skulle
m inska läsbarheten av land skapets värd en och d ärm ed utgöra
en påtaglig skad a på riksintresset. Detta m åste d ock prövas
från fall till fall
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Fig. 13. Flygfoto över H örd a, Berga socken, Lju ngby kom m u n och sam m anfattand e kom m entarer av
riksintressets värd en.
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