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Sammanfattning 
 

 

Riksintresset Hörda och Klövaryd  ligger i Ljungby kommun, ca två 

mil nordöst om tätorten. Den relativa närheten till Ljungby bidrar till 

att göra området till en attraktiv boendemiljö, och här finns därför 

förväntningar på att kunna etablera ny bebyggelse. Området och dess 

närhet har även figurerat i kommu nens utredningar kring lämpliga 

områden för energiförsörjning i form av vindkraft. En fördjupad 

riksintressebeskrivning syftar därför till att förtydliga områdets 

karaktärsdrag för att därigenom underlätta bedömningar av hur för-

ändringar av miljö och markanvändning kan anpassas till 

riksintressets kulturhistoriska värden. 

 

Kulturmiljön i området är relativt enhetlig. Byarna har en stark agrar 

prägel och identitet både avseende markanvändningen och med tanke 

på bebyggelsen. Med undantag av några småindustrier, t.ex. ett 

snickeri, har nästan all bebyggelse ursprungligen tillkommit inom 

ramen för jordbrukssamhällets sammanhang.   

 

Utredningen konstaterar att kulturmiljön är tydlig och lätt tillgänglig. 

Sambanden i landskapet förefaller också för lekmän lätta att göra sig 

föreställningar kring. Riksintresset är välmotiverat, men betoningen 

av landskapets 1800-talsprägel haltar en aning. I själva verket bygger 

de förändringar som mycket riktigt ägde rum under 1800-talet på en 

äldre struktur som även den är tydlig i landskapet. Utredningen 

föreslår därför en mindre justering av riksintressets motivtext där, de 

visserligen dominerande, 1800-talsdragen framträder som en årsring 

av flera. Däremot har man inte funnit några skäl till att förändra 

riksintressets gräns. Det kulturlandskap som präglar byarna norr om 

riksintresset har en helt annan karaktär både avseende 

bebyggelsestruktur och odlingslandskap än i Hörda och Klövaryd . 

 

Vid  eventuell etablering av vindkraft i området finner utredningen 

inget principiellt hinder för detta i riksintressets omgivningar. Detta är 

emellertid  något som man måste bedöma från fall till fall. 

 

Hörda-Klövaryd [G 11] (Berga och Ryssby sn) 

 

Motivering: Laga skifteslandskap med ovanligt välbevarad  

bebyggelse som är grupperad  utmed en nära  milen lång vägsträcka. 

 

Uttryck för riksintresset : Ett 50-tal gårdar i en struktur som präglats 

av 1869 års laga skifte. Totalavröjda åkrar avgränsade av d iken och 

stenmurar. Monumentala odlingsrösen och stentippar. Äldre 

stenbundna åkrar och ängsmarker m ed små röjningsrösen. 

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 miljökonsekvens- 
beskrivningar och i planprocesser. 
Länsstyrelsen ansvarar för den geografiska 
gränsdragningen av riksintressena, men 
ska underrätta Riksantikvarieämbetet om 
klassificeringen eller avgränsningen i stort 
bör omprövas. 
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Bakgrund 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra 

informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse.  Flera inter-

vjuundersökningar har genomförts med länets kommuner angående 

hanteringen av dessa områden. Undersökningarna visar att kommu-

nerna generellt upplever svårigheter i samband med planeringen 

inom riksintressanta kulturmiljöer. Man efterfrågar därför ett förtydli-

gande av riksintressets motivering, värdekärn or och avgränsning.  

Genom intervjuundersökningarna upprättades även en prioriterings-

lista över länets mest exploateringshotade riksintressen.  Utöver 

Hörda-Klövaryd  har fjorton fördjupade beskrivningar hittills 

genomförts; Växjö stad  och Berqvara och Ingelstad  i Växjö kommun, 

Kosta brukssamhälle och Lessebo i Lessebo kommun, Hjärtanäs-

Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, Benesta-Blädinge-Näs-Oby och 

Huseby-Skatelöv i Alvesta kommun, Hamneda i Ljungby kommun, 

Ängsfruktodlingarna i södra Åsnenområdet och Blid ingsholm i 

Tingsryds kommun, Granhult i Uppvidinge kommun, samt Älmhults 

stationssamhälle och Römningen i Älmhults kommun. Dessutom har 

en förd jupning genomförts i ett utredningsområde, Hohults by i 

Uppvidinge kommun. 

 

Länsstyrelsen Kronoberg har valt att arbeta efter en metod  där fokus 

ligger på en d ialog mellan stat och aktuella kommuner. Mot den bak-

grunden har en modell där förd jupningen muntligt framställs med 

hjälp av en Power Point-presentation för folkvalda och tjänstemän ut-

vecklats. Dessutom har man valt att också publicera en skriftlig rap-

port samt en affisch där riksintressets värden på ett kondenserat sätt 

presenteras tillsammans med de riktlinjer som utredningen resulterat 

i. Resultatet ges då möjliget att spridas till fler  och dessutom ligga till 

grund för en mer populär beskrivning av riksintresset för en bredare 

allmänhet. Medborgardialogen upplevs vara av central betydelse för 

ett framgångsrikt arbete med riksintresseområdena och förvaltningen 

av dessa.  

 

Enligt modellen utgår förd jupningen från Riksantikvarieämbetets 

motivtext och befintligt källmaterial. Användningen av bilder och 

kartmaterial är central i Länsstyrelsens presentationsmodell, och syf-

tar till att förbättra dess pedagogiska kvalitet. 

 

Analysen av området har genomförts med hjälp av studier av littera-

tur, äldre kartmaterial och fotografier samt fältstudier. 

 

Föreliggande rapport baseras på den muntliga presentationen, och ut -

gör den skriftliga redovisningen av den fördjupade beskrivningen.  

 

Vissa nya frågeställningar kring riksintressets motivtext har 

uppkommit i samband med arbetet. Ändringar kom mer att d iskuteras 
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och formaliseras i samråd med Riksantikvarieämbetet och berörd  

kommun i projektets slutskede. 

 

Utgångspunkterna i Hörda-Klövaryd  
 

Riksintresset Hörda-Klövaryd utgör ett av länets största riksintressen 

till ytan och är en av åtta kulturmiljöer av riksintresse i Ljungby 

kommun. Området är närmare sju kilometer långt. Själva Hörda by 

brukar, åtminstone lokalt, med sina sex kilometer framhållas som en 

av de längsta byarna söder om Dalälven. Kulturmiljön är relativt 

enhetligt till sin karaktär och är sammansatt av två agrara bymiljöer i 

Hörda och Klövaryd . Till följd  av bebyggelseutvecklingen under 1800- 

och 1900-talet tenderar byarna att uppfattas som en. Väsentliga delar 

av Hördas by, särskilt de äldre gårdarna ligger lokaliserade till kanten 

ovanför en dalgång. Odlingslandskapet bär mellanbygdens öppen -

hetsgrad , med flacka åker- och vallpartier och betade lägre liggande 

hagar. I Klövaryd har landskapet en mer småskalig karaktär.  

 

 
 

 

 

 

Som framgår av riksintressets motivtext anses byarna vara ovanligt 

uttrycksfulla representanter för 1800-talets bebyggelseutveckling i 

form av hemmansklyvningar och jordbruksutveckling. 

Gårdsbebyggelsens sena 1800-talsprägel och röjningsanläggningar i 

form av uppmurade rösen är bärande uttryck för detta. 

Området framhålls idag som en populär boendemiljö med ett rimligt 

pendlingsavstånd till Ljungby på ca två mil. Ett visst tryck efter 

bostäder i området är därför en anledning till att riksintressets värde 

är i behov av en fördjupad beskrivning. En annan orsak är de förslag 

som åtminstone tid igare har funnits att uppföra vindkraftverk i 

Fig. 1. Riksintresset kännetecknas av gårdsbebyggelse från 1800- och början 

av 1900-talet samt av monumentala och kallmurade röjningsanläggningar 

från 1800-talet. Foto: Stefan Höglin, 2013. 
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områdets omedelbara närhet. Kulturmiljövärden av riksintresse är 

som sagt en aspekt av landskapet. Bedömningar av vad  miljön tål i 

form av förändrad  markanvändning inskränker sig därför inte till det 

område som avgränsas av riksintressegränsen. 

 

En annan frågeställning som berör området gäller frågan om 

riksintressets avgränsning. Kommunen har i sitt kulturmiljöprogram 

avgränsat ett område som även omfattar byar norr om Hörda. Frågan 

är alltså om också riksintresset ska utvidgas för att matcha det 

kommunala intresset.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Hörda har idag en livaktig bygdeförening. Här finns ett engagemang 

för bygden där kulturhistorien  och kulturmiljön fungerar som en 

sammanhållande faktor. Detta har bland annat visat sig i 

byggnadsvårdinsatser och en restaurering av en kilometerlång fägata.  

 

Planläge, program och övrig lagstift-
ning 
 

Utöver riksintresset för kulturmiljövården omfattas området också av 

riksintresset Hörda-Tykatorp-Gässhult-Yxkullsund för naturvården , 

enligt 3 kap. miljöbalken.  I Ljungby kommuns ÖP anges riksintressets 

uttryck. Hanteringen av miljöerna följer allmänna riktlinjer. Bland 

Fig. 2. Riksintressets avgränsning och problemorientering. Den röda 

linjen markerar gränsen för riksintressets fysiska u ttryck. Den blå 

linjen markerar det området som förutom RI även ingår i kommunens 

kulturmiljöprogram Källa: Lmv. Foto: Stefan Höglin, 2013. 
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annat öppnar man för möjligheterna att inrätta områdesbestämmelser 

för att skydda vissa miljöer.  Man menar också att man i vissa 

områden kan komma att stödja den pågående markanvändningen.  

Kommunen ser uppenbarligen många av sina riksintressen som resurs 

utöver det statliga anspråket. 

 

Kommunens ställningstagande: 

 

”Hörda-Klövaryd: Byarna Hörda och Klövaryd har en struktur som präg-

lats av laga skiftet. Byarna består av ett 50-tal gårdar. Bebyggelsen är ovan-

ligt välbevarad och ligger utmed en lång vägsträcka. I byarna finns totalav-

röjda 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. 

Hänsynstagande t ill riksintressen. Områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kul-

turmiljön. 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. Vid åtgärder inom riksintressen för kulturmiljövård kommer kom-

munen att i ett tidigt skede föra en dialog med Smålands Museum och läns-

styrelsen om hur man bör gå tillväga för att ta tillvara kulturvärdena. I några 

områden kan stödjandet av pågående markanvändning vara ett sätt att bibe-

hålla värdena. Inom områden av riksintresse kan en utveckling ske under för-

utsättning att den sker på sådant sätt att riksintressets värde inte påtagligt 

skadas. 

Fortsat t  planarbete. Kommunen skall se över möjligheten att införa områ-

desbestämmelser för att skydda vissa kulturmiljöer.” (Ur Ljungby kommuns 

översiktsplan Antagen avkommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64) 

 

Kommunens kulturmiljöprogram  Förflutet för framtiden är från 1991. 

Här redovisas de kommunala kulturmiljöintressena. Som konstaterats 

tid igare är det kommunala intresseområdet ännu större än 

riksintresset och omfattar även byarna, Tykatorp och Gässhult. De två 

senare sägs vara exempel på småskaliga odlingslandskap med höga 

kultur- och naturvärden. I kulturmiljöprogrammet får området en 

förd jupad kulturhistorisk beskrivning. 

 

Kulturmiljöprogrammet kunde delvis bygga på en 

byggnadsinventering från 1987. (Berga socken. Kultur- och 

byggnadshistorisk undersökning, Ljungby kommuns skriftserie 6, 

1987). 

 

Området ingår även i länets naturvårdsprogram där följande står att 

läsa: 

Hörda och Klövaryd är belägna på en ca 7 km lång och 0,5 km bred, ström-

linjeformad moränavlagring. Den sluttar långsamt mot öster och följs här av 

stora områden med plan moränterräng och grunda kärr med bäckar, som sku-

rit 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. Dal-

gången och dess västra sida innehåller dödismoräner och först vid Torkelshult 

och Föraretorp återkommer drumlins. Området är ett ovanligt vackert exem-
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pel på dödismorfologi i morän och grus i slående kontrast till den plana mo-

ränterrängen i öster (Länets naturvårdsprogram, 81-49). 

 

En riksintressant kulturmiljö är alltså en miljö där landskapets histo -

riska d imension särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens land-

skap. Den historiska d imensionen kan dels utgöras av lång kontinuitet 

och landskapets sega strukturer och dels av uttryck för en särskild  

epok eller företeelse. Landskap ets sega strukturer är sådana som 

ibland har en flertusenårig historia och som kan utgöras av t.ex. 

bebyggelselägen, kommunikationsnät och markanvänd ning. Men 

landskapet har också präglats av specifika skeden eller företeelser 

såsom 1800-talets agrara revolution, en viss tids byggnadsskick eller 

utveckling av nya kommunikationsmedel. 

 

Riksintressesystemet syftar till att skydda kulturhistoriskt värdefulla 

helhetsmiljöer. Kulturhistoriskt värdefulla enskilda objekt skyddas 

istället av plan- och bygglagen och kulturmiljölagen. En riksintressant 

kulturmiljö ska därför behandlas som en h elhetsmiljö där landskapet, 

vägnätet, enskilda byggnader och bebyggelse hör samman i ett kom -

plext system. Miljön kan bilda en visu ell enhet, men det handlar fram-

förallt om en historisk enhet där en gemensam social och ekonomisk 

organisation har sammanbundit områdets olika delar.   

Riksintresset Hörda-
Klövaryd 

Hörda och Klöveryd  i regionen 
 

Hörda och Klövertyd  ligger i yttre delarna av västra  Kronobergs 

centralbygder. Dessa centrala jordbruksdistrikt kännetecknas framför 

allt av de rika ådalarna kring Lagan och Prästeboda ån men innehåller 

även by- och jordbrukslandskap med påfallande stora byar och 

omfattande agrara miljöer i skogsområdenas moränlandskap. 

Ingenstans kan man emellertid  tala om fullåkerlandskap, snarare om 

mellanbygd . 
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Bebyggelse- och agrarhistoriskt sett ligger området i ytterkanten av 

Finnvedens centralbygder. Här kännetecknades bebyggelsebilden 

tid igt av relativt stora byar, inte sällen med upp till tio gårdar redan 

på medeltiden. Tid igt förfaller också området haft en relativt 

betydande inriktning på spannmålsproduktion i jämförelse med 

randbygderna och följaktligen har åkermarkens andel av markslagen 

varit mer omfattande än slåttermarkernas.  

 

 

Bosättningsmiljön 
 

Dagens bebyggelsemiljö har en tydlig agrar prägel med 

mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader, med något undantag, i 

huvudsak från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början.  

 

 

Fig 3. Byarnas storlek och 

utbredning i Kronoberg i historisk 

tid . Källa: Stefan Höglin 

Fig 4. Jordbrukets inriktning 

1865.  Grön=stor andel 

äng=boskapsskötseln viktig Källa: 
Stefan Höglin; Scb 

Fig. 5. Fastighetskartan, 2014. Källa: Lmv. 
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Mangårdsbyggnaderna varierar i utformning men påfallande många 

är målade med ljusa oljefärger. Flera är utsmyckade med vackra 

exempel på snickarglädje. Andra tydliga karaktärsdrag är 

bebyggelsens struktur både med avseende på gårdarnas lokalisering i 

landskapet och på byggnadernas placering på tomterna. Gårdarnas 

lägen på rad längs med bygatan dominerar bebyggelsebilden både i 

Hörda och i Klövaryd. Åtminstone i Hörda förefaller detta ha en 

mycket lång tradition . Spridda gårdslägen har förekommit tid igare, 

som exempelvis Bergsgården i Klövaryd (se nedan) men i allt 

väsentlig är det en sekundär bebyggelseform i detta område.  

 

Gårdarnas huvudbyggnader är nästan genomgående placerade ca 20 – 

40 meter in på tomten med framsidans fasad  mot byvägen. 

Ladugårdarna markerar tomtens baksida, i Hörda, med långsidan 

som vetter mot den västliga dalgången (betesmarken). Här finns ett 

tydligt funktionellt syfte. 

 

Hörda och Klövaryd ligger i den nordöstra delen av Sunnerbodelen av 

Finnvedens centralbygder. Enstaka fornlämningar och lösfynd vittnar 

om att landskapet utnyttjats redan under förhistorisk tid , men som 

bebyggelseenheter förefaller det troligt att båda byarna etablerades 

först under medeltid . 

 

 

Hörda 

 

 
 

 

 

 

Fig. 6. Bymiljön i Hörda i Berga socken. Utsnitt ur storskifteskartan över 

Hörda från 1793 Källa: Lmv. Foton: Stefan Höglin, 2013. 
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Hörda, som tillhör Berga socken, omtalas 1390 som ”Hörydh”. På 

1500-talet bestod  byn av 6 hemman. Byn var centrum i ett s.k. 

skogelag som delades upp 1791-94. 

 

Vid  storskiftet 1793 fanns 9 hemman, men redan då innehöll dessa så 

många som 35 brukningsenheter. gårdarna låg undantagslöst 

lokaliserade på rad , längs kanten av den svaga moränhöjd  som 

präglar odlingslandskapet, och som avgränsar den markanta 

dalgången i Hördas västra del. Ett primärt skäl till denna lokalisering 

är möjligen att det här har funnits gott om naturliga källor. 

 

Laga skiftet genomfördes 1869, varvid  över hälften av gårdarna 

flyttade ut till nya tomter söder, öster och särskilt norr ut . 

Tillsammans med en rad hemmansklyvningar kom på detta vis byn 

att förlängas och förtätas.  

 

 

Klövaryd 

 

 

 

Klövaryd var en betydligt mindre by än Hörda. Vid  storskiftet bestod  

byn av 5 hemman. Då hade dock flera gårdar tillkommit som 

nybyggen och klyvningar, troligen under 1500-talet eller 1600-talet. 

Vid  1500-talets mitt fanns här nämligen endast två hemman som båda 

ägdes av frälset. En av dessa hette Storegården, som låg som grund för 

den radbyliknande struktur som fortfarande utgör byns 

bebyggelsekärna. Den andra gården, Bergsgården, låg ca 600 meter 

nordväst om den förra. Denna bebyggelseenhet har någon gång efter 

laga skiftet 1866 försvunnit. En av dessa gårdar var sannolikt identisk 

Fig. 7. Utsnitt ur en geometrisk avmätning av Bergsgården i Klövaryd , 

Ryssby socken. Källa: Lmv. Foton: Stefan Höglin, 2013. 
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med den huvudgård  för frälsemannen Lars Johansson som dyker upp 

i källorna 1390-1420. (Hansson, 2001). 

 

Utmarken storskiftades 1795 och inägorna blev föremål för laga skifte 

1866. Årtiondena därefter genomfördes ett antal hemmansklyvningar, 

vilket resulterat i den bebyggelsebild  som vi ser idag.  

 

Radby eller en by på rad? 

 

Byar som i Hörda och i viss mån i Klövaryd , med på rad  liggande 

gårdar, på kanten av en moränhöjd  (i det här fallet snarare en platå) är 

inget ovanligt i Småland. Lokaliseringen kan ha naturliga orsaker, 

som att det just vid  dessa partier finns naturliga källor, vilket var 

betydelsefullt innan effektivare möjligheter fanns att gräva brunn. 

Eller att det var praktiskt att ha gårdarna liggande mellan naturliga 

betesmarker åt ena hållet och inägorna åt det andra. 

 

 

 

 

 

Det finns emellertid  också möjligheter att bebyggelsens radbyliknande 

formation är funktionen av en ålderdomlig skiftesstruktur som kan gå 

mycket långt tillbaka i tiden, kanske till medeltiden. Sådana 

”reglerade radbyar” , där tomtindelningen  hade en funktion i det 

s.k.solskiftet, var under medeltiden en ledande princip för jorddelning 

i andra delar av landet, som t.ex. på Öland. Solskiftet genomfördes 

aldrig i Småland men sannolikt fanns andra, kanske äldre former av 

jordskiften som kan ha involverat bebyggelsens struktur. Vad angår 

småländska förhållanden i dessa avseenden vet man emellertid  ännu 

väld igt lite. 

Fig. 8. Bebyggelsens läge före laga skiftet i relation till dagens bebyggelse. 

Röd a kvadrater=gård  1793. Liten blå kvadrat=torp 1781 Källa: Lmv. Foto: Stefan 

Höglin, 2013. 
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Det ovanliga med detta område var emellertid  de effekter som 

delningarna av de nio gårdarna fick. Den ursprungliga ”radbyn” 

byggdes alltså på, och med några undantag fick de samma principiella 

lokalisering som de äldre gårdarna hade. 

 

Laga skiftet åstadkom alltså inte ett totalt brot t med äldre strukturer. 

Snarare kan laga skiftet och hemmansklyvningarna liknas vid 

ytterligare en av landskapets årsringar. 

 

 

Bosättningsmiljöns uttryck: 

 

Bebyggelsens struktur med radbyliknande former, och ett antal 

utflyttade gårdar. Byggnadskulturen , ofta med rikt utsmyckade 

mangårdsbyggnader, och ekonomibyggnader, på de flesta gårdar 

lokaliserade på tomterna i enligt med en karaktäristisk lokal trad ition. 

Torpmiljöer från 1800-talet. 

Två skolbyggnader. Snickerifabrik. 
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Odlingslandskapet 
 

Vad beträffar markanvändningen  var Hörda och Klövaryd  före 1800-

talets jordbruksomvandling organiserade som de flesta andra byar i 

södra Småland. Åker och ängsmark låg inom ett stort inägogärde där 

åkern brukades varje år utan någon regelbunden träda. Till omfånget 

dominerades landskapet av slåtterängar, delvis bevuxna med lövträd  

och buskar. Inägorna var uppdelade på många smala tegar , ett 

tegskifte som sannolikt har mycket hög ålder. Kännetecknande var 

också de, även med småländska mått mätt, synnerligen stora antalet 

av tätt liggande odlingsrösen .  

 

 

 

Redan under 1700-talet hade en expansion av inägorna ut på 

utmarken i form av mindre intagor skett. Denna expansion skulle 

accelerera under 1800-talet. Förutsättningen för en mer 

genomgripande nyodling skulle emellertid  uppstå först då laga skiftet 

genomfördes, i Hörda på 1860-talet, och gårdarna fick nya och mer 

rationellt utformad e ägolotter. Framför allt kom ängsmarken att 

läggas under plog men även delar av utmarken. Dock inte mer än att 

man i landskapet än idag kan uppfatta de öppna arealer som brukades 

som inägor innan laga skiftet och så hade gjorts under åtskilliga 

århundraden.   

 

I Hörda kom landskapets omgestaltning att sammanfalla med ett antal 

nödår på 1860-talet och en väsentlig del de av nödvändiga 

röjningsinsatserna kom därför att genomföras som beredskapsarbeten. 

Att få undan den påfallande mängd odlingsrösen som täckte 

odlingsytorna var en prioriterad  uppgift i en tid  då nya odlingsformer 

Fig. 9. Storskifteskartan över Hördas inägor 1793 placerad  över en modern 

karta. Källa: Lmv. Foto: Stefan Höglin, 2013. 
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och nya redskap infördes. Detta kom att  åläggas ett antal av 

samhällets ”icke fulltaka” personer. Detta resulterade bland annat i 

vällagda och monumentala odlingsrösen och stenmurar, skulpterade 

av ”Ko-Johan”, ”Odöptingen och ”Trubblingen”.  

 

 

Odlingslandskapets uttryck: Odlingslandskapets öppna, brukade 

arealer , och betesmarker. Röjningsanläggningar i form av 

odlingsrösen, stenmurar, d iken och brukningsvägar. Skiftesstrukturen 

markerad  av ovanstående land skapselement. Fägator i Hörda och 

Klövaryd 

Slutsatser 

Landskapets samband  
 

 De riksintressanta aspekterna är främst knutna till de 

förändringar i bebyggelse och odlingslandskap som ägde rum 

under 1800-talet och början av 1900-talet. 

 Laga skiftet var emellertid  inte ett så starkt brott till det äldre 

landskapet som motivtexten antyder. De öppna arealerna som 

brukas i dag motsvarar i stort sett inägoområdet före skiftena. 

Också den äldre bebyggelsens lokalisering framträder tydligt 

som byns kärndelar än idag. 1800- och 1900-talets 

omgestaltningar ska istället ses som ytterligare en årsring i 

organisationen av bebyggelse och markanvändning. 

Riksintressets avgränsning och värde-

text 

 Värdetexten bör anpassas till områdets mångdimensionella 

karaktär där laga skiftet kan ses som en organisk fortsättning 

på äldre principer. 

 Riksintressets avgränsning stämmer väl överens med de 

uttryck som identifierats. Områdena norr om riksintresset, som 

ingår i kommunens kulturmiljöprogram, har dock en annan 

karaktär och faller utanför den specifika berättelse som döljer 

sig i utrycken i Hörda och Klövaryd. Någon utvidgning av 

riksintressegränsen bedöms därför inte vara aktuell. 

 

 

 

Fig 10. Stenmur och äld re 

od lingsrösen i Klövaryd . Foto: Stefan 

Höglin, 2013. 

Fig 11. Kallmurat od lingsröse i 

Hörda uppfört som 

beredskapsarbete på 1860-talet. 
Foto: Stefan Höglin, 2013. 

Fig 12. Stentippar i Hörd a. Foto: 

Stefan Höglin, 2013. 
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Förslag till ny motivtext  
 

 

Förslag till ny motivtext: 
 

Odlingslandskap där förändringarna under 1800-talet i form av laga 

skifte, jordbuksrationaliseringar och hemmansklyvningar tydligt 

framträder som en väldefinierad  årsring i bymiljöer med långa 

landskapstraditioner. 

Uttryck för riksintresset: Ett 50-tal gårdar i en struktur som präglats av 

laga skiftet och hemmansklyvningar, delvis inom ramen för en äldre 

bebyggelsestruktur.  Gårdstomter med karaktäristisk organisation av 

byggnaderna. Mangårdsbyggnader, i huvudsak från slutet av 1800- 

och början av 1900-talet. Faluröfärgade ekonomibyggnader. Två 

skolbyggnader och ett snickeri. Torpmiljöer. Totalavröjda åker- och 

vallskiften, avgränsade av d iken, stenmurar och brukningsvägar. 

Monumentala, kallmurade, odlingsrösen från 1860-talet och 

stentippar. Äldre stenbundna åkrar och betesmarker med små 

röjningsrösen. Fägator utlagda i samband med laga skiftet. 

 

Att jämföras med den gamla motivtexten och uttryck: 

 

Mot ivering: Laga skifteslandskap med ovanligt välbevarad  

bebyggelse som är grupperad  utmed en nära milen lång vägsträcka. 

 

Uttryck för riksintresset : Ett 50-tal gårdar i en struktur som präglats 

av 1869 års laga skifte. Totalavröjda åkrar avgränsade av d iken och 

stenmurar. Monumentala odlingsrösen och stentippar. Äldre 

stenbundna åkrar och ängsmarker med små röjningsrösen. 

Riktlinjer 
 Bevara och vårda riksintressets uttryck i form av bebyggelse 

och landskapselement, som de monumentala odlingsrösena, 

fägatan, brukningsvägarna och stenmurarna. 

 Fortsatt hävd av odlingslandskapets öppna arealer. 

 Vid ny bebyggelsetablering bör hänsyn tas till bebyggelsens 

trad itionella utformning. Förtätning av radbyn är att  föredra. I 

andra hand bör man följa de lokaliseringsprinciper som 

etablerades vid  laga skiftet. 

 Någon närmare analys av eventuell vindkraftsetablering och 

dess effekter på riksintresset har inte gjorts. Principiellt finns 

det emellertid  inget som talar för att vindgeneratorer skulle 

minska läsbarheten av landskapets värden och därmed utgöra 

en påtaglig skada på riksintresset. Detta måste dock prövas 

från fall till fall 
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Fig. 13. Flygfoto över Hörd a, Berga socken, Ljungby kommun och sammanfattande  kommentarer av 

riksintressets värden.  
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