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KORTFATTAD ÖVERBLICK 
 

Hult-Sandsjö-Ormesberga [G 29] (Ormesberga sn)  

Motivering: Fornlämningsmiljö, rösestråk från bronsåldern med monumentala 

rösen inom ett av landets rösetätaste områden och i anslutning till ett laga 

skifteslandskap.  

Uttryck för riksintresset: Cirka 15 rösen, några av betydande storlek. 

Odlingslandskapet har bystrukturer och gårdsbildningar som ger en bild av 

samspelet mellan bebyggelse och odlad mark efter laga skiftet. Sockencentrum 

med kyrka från 1600-talet, som har tornbyggnad från 1842. Kyrkan ligger 

strategiskt högt lokaliserad i medeltida läge. 
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SAMMANFATTNING 
Riksintresset Hult-Sandsjö-Ormesberga är ett av Växjö kommuns åtta 

riksintressen för kulturmiljövård. Odlingslandskapet och bebyggelsemiljöerna är 

bärande karaktärsdrag i flera av Växjö kommuns riksintressen och i flera 

framträder fornlämningsbilden som ett viktigt kompletterande värde som ger 

landskapet och bebyggelsen ett betydande och ett lätt avläsbart tidsdjup. Hult-

Sandsjö-Ormesberga är en av få miljöer där fornlämningsbilden utgör 

huvudmotivet för utpekandet. Miljön ligger inom det gamla folklandet Värends 

centralbygder, ett område som är känt för sin mycket höga koncentration av 

bronsåldersrösen och som står ut även i ett nationellt perspektiv.  

Riksintresset omfattar de två byarna Hult och Sandsjö samt sockencentrat 

Ormesberga. Byarna ligger norr om Helgasjön i ett skogsrikt, kuperat landskap i 

anslutning till en serie höjdryggar. Den södra byn Hult ligger på en udde i 

Helgasjön och något avskilt från de övriga. Byn ligger i anslutning till en höjdrygg 

och den spridda bebyggelsen följder höjdryggens krön. De södra delarna av 

riksintresset är mycket rikt på fornlämningar i form av bronsåldersrösen. Dessa 

sammanfaller med omfattande områden med s.k. fornåkrar bestående av 

hundratals odlingsrösen som åtminstone delvis är från samma tid som gravarna. I 

anslutning till röseområdet finns även ett antal stensättningar, även dessa från 

bronsålder. På hällar i impedimenten i åkermarken hörande till byn Hult finns ett 

flertal hällristningar och en hällkista i röse. De norra delarna av riksintresset har, i 

jämförelse med Hult-området, en gles fornlämningsbild och ingår inte i Värends 

stråk av bronsåldersrösen. 

Utredningen bedömer att det agrara landskapet i riksintressets norra delar har 

kulturhistoriska kvaliteter och flera karaktärsdrag som kan kopplas till länets 

särdrag, ffa genom bebyggelsens och åkermarkens anpassning till en serie 

höjdryggar. Ormesberga sockencentrum utgör också ett välbevarat 

sockencentrum med ett flertal byggnader med en funktion kopplad till kyrkan. De 

för länet typiska agrara miljöerna är dock redan väl representerade i 

riksintresseurvalet, och utredningen bedömer att det är tillräckligt att denna del av 

riksintresset även fortsatt ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet. 

Riksintresset bör istället begränsas till den södra del som  innehåller täta stråk av 

sammansatta bronsåldersmiljöer. Utredningen föreslår därför en minskning av 

riksintresset, och ett tydligare fokus på landskapets bronsåldersmiljöer. För att 

dessa ska vara lättare upplevelserbara och tillgängliga bedöms det dock som viktigt 

att fornvårdsinsatser av ett antal utvalda bronsåldersrösen genomförs.  
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RIKTLINJER  
Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels om att 

utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling, dels om att förhindra påtaglig 

skada. En åtgärd får, enligt miljöbalken 3 kap 6 §, inte leda till att riksintresset 

påtagligt skadas. Samtidigt bär ett riksintresse på resurser och möjligheter som ska 

tas tillvara i samhällsplaneringen. Följande riktlinjer ger ett antal exempel på hur 

skada kan undvikas, och miljön vårdas, stärkas och utvecklas:  

 Stärk tillgängligheten och läsbarheten av landskapet genom riktade 

fornvårdsinsatser av bronsåldersrösena. Anläggning av stigar och skyltning 

skulle avsevärt höja tillgängligheten till området. Vård av ett antal utvalda 

rösen av de sammanlagt nästan tjugo stycken som finns i området bör 

utgå från deras tillgänglighet och möjligheten att uppleva dem i ett 

exponerat och dominerande läge i landskapet. 

 Fornlämningarna i ”Lunden” är en del av  områdets komplexa 

fornlämningsbild och av riksintressets uttryck. Fornvårdsinsatser i form av 

framförallt röjning av sly skulle öka läsbarheten av lokalen.  

 De öppna odlingsmarkerna i Hult är viktiga för förståelsen av landskapets 

utveckling. Ny bebyggelse som minskar utblickarna över de till höjdryggen 

anpassade inägorna bör undvikas. Ev ny bebyggelse ska anpassas till de 

traditionella bebyggelselägena längs med höjrdryggens krön.  

 Det ålderdomliga vägnätet i Hult är en del av bymiljöns karaktär och dess 

anpassning till höjrdryggen. Ev breddning eller ombyggnad av vägkroppen 

bör göras på ett sätt som inte minskar vägens slingriga linjeföring och 

ålderdomliga karaktär.  

 I de delar av landskapet som föreslås utgå ur riksintresset ska allmän 

hänsyn enligt 3 kap 6§ 1st tas 
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BAKGRUND 

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

informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse.  27 riksintressen har 

hittills fördjupats, och två utredningsområden – Hohult i Uppvidinge kommun 

och Ängsfruktodlingarna i Tingsryd kommun har utretts och av 

Riksantikvarieämbetet beslutats som riksintressen. Parallellt med framtagandet av 

kunskapsunderlag har även tre intervjuundersökningar genomförts med länets 

kommuner angående hanteringen av dessa områden. Undersökningarna har visat 

att kommunerna generellt upplever eller har upplevt svårigheter i samband med 

planering inom riksintressanta kulturmiljöer. Man har därför efterfrågat förtydli-

gande av riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning.  Genom 

intervjuundersökningarna upprättades även en prioriteringslista över länets mest 

utsatta riksintressen.   

Under åren 2015-2017 genomför konsultföretagen KMV forum, Bäckaby 

landskap och WSP group fördjupningar för sammanlagt fjorton riksintressen på 

uppdrag av Länsstyrelsen. Dessa fjorton riksintressen utgör de resterande 

riksintressen i länet som ännu saknar fördjupade underlag. Arbetet utförs efter 

den dialogmodell som har utarbetats och använts av Länsstyrelsen i de tidigare 

fördjupningsarbetena. Modellen lägger fokus på en dialog mellan stat och aktuella 

kommuner, och fördjupningen framställs muntligt för folkvalda och tjänstemän 

vid respektive kommun. Utöver den muntliga presentationen tas också en skriftlig 

rapport samt en affisch fram, där riksintressets värden på ett kondenserat sätt 

presenteras tillsammans med de riktlinjer som utredningen resulterat i.  

Fördjupningen utgår från Riksantikvarieämbetets motivtext och befintligt 

källmaterial. Användningen av bilder och kartmaterial är central i Länsstyrelsens 

presentationsmodell, och syftar till att förbättra dess pedagogiska kvalitet. 

Föreliggande rapport baseras på den muntliga presentationen, och utgör den 

skriftliga redovisningen av den fördjupade beskrivningen. 
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VAD ÄR EN RIKSINTRESSANT KULTURMILJÖ?  
 

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen 

spänner över en långs tidsrymd, från forntida 

boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer 

och omfattar ett brett urval av miljöer som 

innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.  

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett 

betydelsefullt historisk skeende eller företeelse 

särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens 

landskap. Sammantaget ska de ge en bred, 

nyanserad och övergripande bild av samhällets 

historia och de ska belysa ett brett spektrum av 

tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som 

har varit av betydelse för samhällsutvecklingen.  

 

Det är sammansatta miljöer där landskapet, 

bebyggelse av olika slag, kommunikationsstrukturer 

eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en 

komplex helhetsmiljö.  

 

Riksintressen för kulturmiljövården är områden 

som förändras i takt med samhällsutvecklingen, 

men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en 

särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad 

markanvändning. Dessa områden bär på resurser 

och möjligheter som inte bara ska skyddas från 

skada, men också tas tillvara som de resurser de är i 

samhällsutvecklingen. Hushållningsbestämmelserna 

utgår från att olika aktörer genom god planering 

och hänsyn så lång möjligt ska hushålla med mark- 

och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.   

 

  

 

Miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser 

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt 

intresse och av riksintresse regleras i de 

s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 

kap. miljöbalken (1998:808). 

Bestämmelsernas 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 om 3 och 4 kap. 

miljöbalken aktiveras endast vid ändrad 

markanvändning, och kan därför inte 

användas för att upphäva en pågående 

verksamhet. De ska tas i beaktande vid 

vissa beslut eller tillståndsprövningar 

enligt bl.a. 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 
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RIKSINTRESSANTA FORNLÄMNINGSMILJÖER 
 

 

 

 

 

 

Ungefär 600 av Sveriges 1600 riksintressen har kategoriserats som 

fornlämningsmiljöer, här utgör fornlämningsbilden en av motivgrunderna till 

utpekandet av miljön. Ca två tredjedelar av dessa utgörs av miljöer med lång 

bebyggelsekontinuitet där fornlämningsbilden utgör en riksintressant aspekt av 

flera. Dessa miljöer utgörs ofta av odlingslandskap, central- eller dalgångsbygder, 

slotts- och herrgårdslandskap och sockencentrum där fornlämningsmiljön 

markerar landskapets långa tidsdjup. Ungefär en tredjedel av dessa 600 

riksintressen utgörs av helt förhistoriska miljöer. Det kan vara boplatsområden 

längs kusterna, delar av hällkistestråket eller järnålderns gravfältsområden. I 

urvalet finns även flera agrara fornlämningsmiljöer som visar på brukningsformer 

från äldre järnålder och framåt. De miljöer som helt utgörs av 

fornlämningsmiljöer har i många fall pekats ut som riksintresse framförallt på 

grund av deras värde som vetenskapliga referensobjekt där det förhistoriska 

samhällets kulturformer och ekonomiska och sociala system kan studeras. 

Vid utpekandet av riksintressen prioriterades komplexa miljöer där de fasta 

fornlämningarnas relation sinsemellan och till naturmiljön var särskilt tydlig. Det 

var inte i första hand koncentrationer av fornlämningslokaler som avsågs, utan 

snarare miljöer som utgjordes av naturligt -topografiskt och ekologiskt- 

avgränsade landskap såsom kustavsnitt, åsryggar eller dalgångar, och vilka 

uppvisade komplexa kombinationer av fornlämningar. Sambanden kunde vara 

synkrona (samtida system av t.ex. bosättning, näringsverksamhet, 

kommunikationer) eller diakrona (utveckling inom ett landskapsrum under en lång 

tidskontinuitet). Fornlämningsbeståndet behövde inte vara extremt tätt eller stort. 

Även miljöer där en enskild fornlämning av högt kulturhistoriskt värde fordrade 

ett större terrängavsnitt för att vara möjlig att uppfatta i kulturlandskapet kunde 

utpekas som riksintresse. Vid klassificering av vetenskapligt likvärdiga miljöer 

spelade miljöns pedagogiska aspekter in. En väl vårdad och tillgänglig miljö med 

en lättförståelig historisk identifikation i landskapet skulle prioriteras.  

Fornlämningar skyddas av 2 kap Kulturmiljölagen, och det är enligt denna lag förbjudet att 

rubba, ta bort, gräva ut eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning utan 

Länsstyrelsens tillstånd.  

En fornlämning, eller en fornlämningsmiljö som ingår i ett riksintresse har ett kulturhistoriskt 

värde genom att den, tillsammans med naturgeografin och det omkringliggande 

kulturlandskapet, gör att ett betydelsefullt historiskt skeende särskilt väl kan läsas i dagens 

landskap. I ett tillståndsärende som rör en riksintressant fornlämning eller fornlämningsmiljö är 

det därför särskilt viktigt att bedöma fornlämningen i relation till den riksintressanta 

helhetsmiljön. Om fornlämningen är ett bärande uttryck för riksintresset kan ett tillstånd som 

beviljar att fornlämningen ändras eller tas bort innebära påtaglig skada på riksintresset.  
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UTGÅNGSPUNKTERNA I HULT-SANDSJÖ-ORMESBERGA 
I Växjö kommun finns åtta kulturmiljöer av riksintresse. De är framförallt 

lokaliserade till det gamla folklandet Värends centralbygd, från Jät i söder till 

Lädja-Rösås i norr och Bergkvara i väster och Dädesjö i öster. Odlingslandskapet 

och bebyggelsemiljöerna är bärande karaktärsdrag i flera av Växjö kommuns 

riksintressen och i flera framträder fornlämningsbilden som ett viktigt 

kompletterande värde som ger landskapet och bebyggelsen ett betydande och ett 

lätt avläsbart tidsdjup. Hult-Sandsjö-Ormesberga är en av få miljöer där 

fornlämningsbilden utgör huvudmotivet för utpekandet. 

Länsstyrelsen har beställt en fördjupning av riksintresset Hult-Sandsjö-

Ormesberga efter önskemål från Växjö kommun. Kommun har tidigare uppgett 

(Länsstyrelsens intervjuundersökning 2012) att framförallt Växjö och Bergkvara 

berörs av ett högt exploateringstryck, medan övriga områden kan beröras av 

bygglovsärenden och i vissa fall av kommunens vindbruksplan och/eller LIS-plan. 

Länsstyrelsen tar under 2016 fram fördjupade beskrivningar för de riksintressen 

som ännu inte gåtts igenom (Dädesjö, Hult-Sandsjö-Ormesberga, Lädja-Rösås, 

samt en komplettering av Bergkvara).  

PLANLÄGE, PROGRAM OCH ÖVRIG LAGSTIFTNING 
Växjö kommuns översiktsplan (2005) anger att landsbygdens kulturmiljöer ska 

värnas genom att nya byggnader utformas på ett vis som tar hänsyn till omgivande 

bebyggelse och landskap (kap 3.1.3). Den nya byggnaden ska, enligt 

översiktsplanen, smälta in på ett naturligt sätt, och det yttre formspråket bör 

studeras noga liksom placeringen av byggnaden. Riksintresset Hult-Sandsjö-

Ormesberga behandlas i kapitlet om Allmänna intressen, Riksintressen (kap 3.3.4). 

Kommunens ställningstagande gällande riksintresset formuleras såhär:  

Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra 

påtaglig skada på riksintresset. Området finns med i byggnadsnämndens 

kulturmiljöprogram för landsbygden (198904-26 §106). Växjö kommun har inte 

för avsikt att bilda kulturreservat eller områdesbestämmelser för området.  Skydd: 

Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.   

Av kommunens vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, framgår det 

att området kring Hult-Sandsjö-Ormesberga inte berörs av utbyggnad av 

vindkraft. Inte heller är riksintresset utpekat som särskilt område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge i kommunens LIS-plan.  Inom 

riksintressets utbredning finns flertalet fornlämningar och fornlämningsmiljöer av 

olika typ, varav vissa ingår i riksintresset. Samtliga fornlämningar omfattas av 2 

kap kulturmiljölagen, i vilken skydd av fornlämningar regleras. Ormesberga kyrka 

omfattas av 3 kap KML. Området är med i länets kulturmiljöprogram. 
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KULTURHISTORISK ANALYS 

DEN REGIONALA SKALAN: VÄRENDS CENTRALBYGDER 
Kronobergs län utmärks av två historiska centralbygder som 

sträcker sig i nordsydlig riktning, ett i väster som i stora drag 

breder ut sig kring Ljungby med omnejd och ett i öster kring 

Växjö och Alvesta. Här har odlingsförutsättningarna varit 

relativt goda och koncentrationen av bebyggelse i form av både 

byar och herrgårdar, kommunikationsleder och sockencentrum 

har traditionellt sett varit högre här än i centralbygdernas 

utkanter. Ett annat kännetecknande drag hos centralbygderna är 

landskapsutnyttjandets och bosättningens synnerligen långa 

kontinuitet. Här har människor verkat och varit bosatta i mer eller 

mindre fasta former sedan stenåldern, med jordbruket som 

huvudnäring åtminstone sedan bronsåldern. Fornlämningsbilden, 

ofta påfallande rik, och inte minst ortnamnsformerna är tydliga 

vittnesmål i dessa sammanhang. Av dessa kan man i 

centralbygderna ana bebyggelseenheter och strukturer som kan 

förmodas ha haft centrala samhällsfunktioner redan under 

förhistorisk tid och tidig medeltid. 

Hult-Sandsjö-Ormesberga ligger i den norra delen av den 

centralbygd som sträcker sig från Helgasjön till sjön Åsnen, och 

som under medeltiden utgjorde huvudbygd i folklandet 

Värend.1 Området och den övriga centralbygden präglas av en 

lång bosättningskontinuitet, och av en tät koncentration av 

gravar från både bronsålder-äldre järnålder och från yngre 

järnålder.  

 

 

 

  

 

 

                                                 
1 område II:A, Agrarhistorisk landskapsanalys, Kronobergs län 

Byarnas storlek och utbredning. 

Rekonstruerade utifrån 

fastighetsbeteckningen på ekonomiska 

kartan 1950. Källa: Stefan Höglin, 

Agrarhistorisk landskapsanalys, 

Kronobergs län, 1998. 

 

De förhistoriska gravarnas ålder och 

utbredning.  
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EN OVANLIGT TÄT FÖREKOMST AV BRONSÅLDERSRÖSEN 
Riksintressets södra delar innehåller ett stort antal bronsåldersrösen. Värends 
centralbygder präglas av en mycket tät förekomst av bronsåldersrösen, och utgör 
ett av de områden i hela landet med högst koncentration. Rösena är monumentala 
gravar av sten, ofta över 20 meter i diameter. De stora rösena anses i allmänhet ha 
anlagts under äldre bronsåldern (1800 – 1500 f. Kr) och innehåller inte sällan 
också en kista av sten. Gravformen kan sägas vara en fortsättning av den sena 
stenålderns tradition där stora hällkistor ibland täcktes av ett röse. De 
monumentala bronsåldersrösena har ofta placerats i väl exponerade lägen i 
terrängen som på krönet av höjder. Där har de kunnat tjäna som markörer av ett 
territorium. Rösenas roll i människors religiösa vardagsliv ska dock inte 
underskattas, vilket undersökningar i Räppe utanför Växjö visar. Här visar 
vältrampade s.k. hålvägar att gravarna varit regelbundet besökta under lång tid. De 
mindre rösena har ofta andra lokaliseringar i landskapet och anses vara yngre än 
de stora. Östra Kronobergs centralbygder är det område i Sverige med överlägset 
flest antal bronsåldersrösen. Det hänger förstås samman med att här finns gott 
om sten, men framför här tidigt funnits en rikt utvecklad bebyggelse- och 
samhällsstruk  tur tidigt.

Karta över bronsåldersrösen i 

Kronobergs län. Den mycket täta 

förekomsten i området mellan 

Åsnen och Helgasjön är tydlig, 

och utmärker sig även i ett 

nationellt perspektiv. Karta: Stefan 

Höglin 

 

 

 

Bronsåldersrösena är ofta 

belägna på höjder i landskapet.  

Om sly hålls undan och 

lämningen vårdas är de därför 

ofta väl exponerade och 

imposanta i landskapet. Här syns 

två rösen öster om Svanå 

herrgård, väster om riksintresset. 

Den täta förekomsten fortsätter 

även här, och här finns flertalet 

rösen som är föremål för fornvård 

och som därför är väl tillgängliga 

för allmänheten. Foto: Stefan 

Höglin 
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DEN LOKALA SKALAN 

LANDSKAPET IDAG 

Riksintresset omfattar de två byarna Hult och Sandsjö samt sockencentrat 

Ormesberga. Byarna ligger norr om Helgasjön i ett skogsrikt, kuperat landskap i 

anslutning till en serie höjdryggar. Den södra byn Hult ligger på en udde i 

Helgasjön och något avskilt från de 

övriga. Byn ligger i anslutning till en 

höjdrygg och den spridda 

bebyggelsen följder höjdryggens 

krön. De i stort sett totalröjda 

åkrarna sluttar ned på båda sidor om 

krönet, med stenrösen, impediment  

och öppna diken som bryter av i det 

öppna landskapet. Strax väster om 

de till byn knutna odlingsmarkerna 

höjer sig ett glest bebyggt kuperat 

skogsområde med fossila åkrar och 

ett stort antal bronsålderrösen. Här 

återfinns också områdets högsta 

punkt där de s.k. Klintarna når upp till 233 m.ö.h. I riksintressets norra del ligger 

byn Sandsjö längs en nord-sydlig höjrdrygg. Vägnätet följer krönet och leder 

vidare mot sockencentrat Ormesberga, beläget på sluttningen till nästa höjdrygg.  

Den vitkalkade kyrkan är uppförd under 1600-talet med ett nyklassicistiskt 

kyrkotorn från 1840-talet. Kyrkan 

ligger på ett högt och välexponerat 

läge i landskapet, och i anslutning till 

kyrkomiljön finns två f.d 

prästlöneboställen, kyrkotorp, 

sockenstuga, kyrkostallar från 1930-

talet samt ett sockenmagasin.  Det 

öppna odlingslandskapet knyter 

samman de båda byarna, där 

trädridåer, öppna diken, impediment 

och ekbackar bryter av och ger 

landskapet ett bitvis småskaligt 

intryck. Väster och sydväst om 

Sandsjö ligger våtmarkerna Kvarnasjön och Byasjön som uppstått som ett resultat 

av sjösänkningar vid mitten av 1800-talet.

Bebyggelsen i Hult följer de traditionsenliga 

bebyggelselägena längs med höjdryggens krön. De 

öppna markerna omgärdas av höglänta skogsområden, 

i söder skymtas helgasjön mellan trädtopparna. Foto: 

Stefan Höglin 

Vy mot Ormesberga, kyrktornet sticker upp över 

trädtopparna och framför kyrkan syns prästgården. Foto: 

Stefan Höglin 
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FORNLÄMNINGSBILDEN 

De södra delarna av riksintresset är mycket rikt på fornlämningar i form av 

bronsåldersrösen (se karta följande sida). Dessa sammanfaller med omfattande 

områden med s.k. fornåkrar bestående av hundratals odlingsrösen som 

åtminstone delvis är från samma tid som gravarna. I anslutning till röseområdet 

finns även ett antal stensättningar, även dessa från bronsålder. På hällar i 

impedimenten i åkermarken hörande till byn Hult finns ett flertal hällristningar 

och en hällkista i röse. Röset är bevuxet med tre stora ekar och ett snår av unga 

lindar, rönnar, björkar och ett par granar. Ristningarna består av ett större antal 

skålgropar (s.k. älvkvarnar) på tre släta hällar, vilka brukar dateras till bronsålder. 

Hela området kring Sandsjö och Ormesberga har en relativt gles fornlämningsbild, 

med undantag för en hällristning och en stenkammargrav söder och norr om 

sockencentrat. Den mycket rika förekomsten av bronsålderrösen i anslutning till 

röjningsröseområden är typisk för hela Värends centralbygder och ffa för området 

k ring Helgasjön.  

Ö.t.v: Hällkista i röse i den s.k. ”Lunden”, ett impediment i åkermarken till Hult by. Ö.t.v. Ekar växer in till 

fornlämningarna i Lunden. N.t.v: Ett av de största bronsålderrösena i området, ”Stora rös” ligger strax intill 

åkerkanten. N.t.h: Den fossila åkermarken är utbredd i området. Foto: Stefan Höglin 
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Fornlämningsbilden inom riksintresset. De markerade by-/gårdstomterna är registreringar i FMIS 

gjorda utifrån det historiska kartmaterialet och markerar bebyggelsens läge innan 1700- och 1800-

talens skiften.  
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KORT HISTORIK  
Fornlämningsbilden i framförallt den södra delen av riksintresset visar att området 

var tätt bebott under bronsåldern. Centrala Värend, området runt Helgasjön och 

mellan Åsnen och Helgasjön, uppvisar överhuvudtaget en mycket stor 

koncentration av gravrösen från bronsålder, sannolikt landets största 

koncentration av gravrösen från denna period. Bronsåldersrösena förlades i regel i 

höglänta, väl exponerade lägen och det är ingen slump att gravarna i Hultområdet 

ligger i anslutning till landskapets högsta punkt, Klintarna.  

De omfattande röjningsröseområdena i Hultområdet förstärker, tillsammans med 

stensättningar och hällristningar, bilden av ett tätt befolkat landskap under 

bronsåldern. I Kronobergs län ligger bronsåldersrösen ofta i anslutning till de för 

länet lika utmärkande fossila åkrarna. Dessa omfattande röjningsröseområden är 

lämningar efter den odlings- och röjningsexpansion som troligen startade under 

bronsålder och fortsatte under äldre järnålder. Röjningsrösen är små, låga 

stenrösen, ofta 4–6 meter stora, som ligger med jämna mellanrum i hundratal, 

ibland tusental, över flera hektar stora områden. Dessa områden ligger oftast på 

krönet av höjder och drumlinbildningar och utsträckningen kan vara mycket stor.  

Det finns litet skrivet om socknens historia från medeltid och framåt. Ormesberga 

socken omnämns första gången 1407 i skriftliga källor, en medeltida träkyrka 

fanns då på platsen för nuvarande kyrka. Ormesberga var en av de mindre 

socknarna i Växjö stift och inbegrep vid medeltidens slut fyra byar; Sandsjö var 

socknens största by med 6 hemman, Hult och Hörda hade vardera tre hemman, 

medan Ormesberga framförallt utgjort sockencentrum med tillhörande 

prästboställen och hemmanet Kyrkotorp. Ensamgården Utnäs hade utgjort en 

medeltida stormannagård under medeltiden men hade, senast under 1600-talet, 

övergått till ett skattehemman medan säteriet Svanås instiftades under 1600-talet.  

Riksintressets byar är relativt väldokumenterade på historiska kartor från 1700- 

och 1800-talen. Kartorna har tillkommit i olika sammanhang, de flesta i samband 

med skiftesförrättningar. Hult by genomgick storskifte 1798 och laga skifte 1850, 

medan Sandsjö storskiftades 1804 och laga skiftades 1852. I båda byarna innebar 

laga skiftet att ett flertal gårdar flyttades ut från de historiska bytomterna, och 

bebyggelsebilden fick en mer spridd karaktär. Det sena 1800-talet innebar också 

stora landskapsförändringar, inte minst i form utav sjösänkningsprojekten i 

Sandsjö varvid Byasjön och Kvarnasjön uppodlades. Landskapet har fortsatt vara 

ett utpräglat agrart landskap under 1900-talet, kompletterat med tidiga industrier i 

form av kvarn- och sågverksamheter vid Svanås och vid Sandvik. Det sena 1800-

talet och tidiga 1900-talet såg också framväxten av ett större antal lägenheter och 

torp som har tillkommit i landskapsbilden. Under 1900-talet har ett antal 

fritidshus kompletterat den tidigare bebyggelsebilden, och vägen Ör-Åby byggdes 

under 1930-talet som en s.k. AK-väg.   

Ett tätt bebott 

område under 

bronsålder 

 

En 

mångfacetterad 

fornlämningsbild 

från bronsålder 

Röjningsröseområd

en visar på 

bronsålderns 

extensiva odling 

 

 

En socken med 

fyra byar, den 

medeltida 

sätesgården Utnäs 

och säteriet 

Svanås 
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DET FOSSILA OCH AGRARA LANDSKAPET KRING HULT - UTNÄS 

Röjningsröseområdet i riksintresset ligger på de historiska utmarkerna mellan 

byarna Hult och gården Utnäs. De uppodlade och totalröjda ytor som finns i 

anslutning till Hult och Utnäs idag har med stor sannolikhet varit täckta av 

röjningsröseområden av samma karaktär, men kontinuerliga röjningar och 

förbättringar av den mest lämpade odlingsmarken under historisk tid har raderat 

dessa. Laga skiftes-kartorna över Hult och Utnäs visar t.ex. stora antal 

röjningsrösen i den dåvarande ängsmarken, liksom ett flertal gravrösen vilka 

troligen odlats bort under senare tiders utvidgningar av åkermarken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kartan visar fornlämningslokalerna samt det agrara landskapets strukturer och utbredning under 

1700-tal. Utbredningen av åkermarken under 1700-tal och idag visar hur den fossila åkermarken 

successivt röjts bort under historisk tid. Karta: Kmv Forum 
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Att röjningsröseområdena har haft en större utbredning än dagens visas även av 

hur dagens åkermark på flera ställen ligger kant i kant med den fossila åkermarken. 

Man kan därför utgå ifrån att väsentliga delar av det som odlas idag, tillsammans 

med de arealer som utgörs av fossil åkermark har ingått i samma struktur under 

bronsålder.  

Röjningsröseområden är ytmässigt mycket omfattande odlingsmarker som har 

brukats under lång tid på ett extensivt sätt. Denna fossila åkermark har ingått i ett 

jordbrukssystem som har byggt på s.k. gräsmarksbruk där mindre ytor har odlats 

för att efter ett par år läggas i långtidsträda då markerna har kunnat utnyttjas som 

äng eller bete. På grund av den tydliga kopplingen till områdets gravrösen kan 

man utgå ifrån att de togs upp under bronsålder eller äldre järnålder. Under yngre 

järnålder eller tidig medeltid har ett annat odlingssystem införts som har byggt på 

ett intensivare åkerbruk och reguljära gärdesindelningar, med åker och äng på 

permanenta platser i landskapet.  

Kartan visar åkermarkens utbredning under sent 1700-tal. Under 1800- och det 

tidiga 1900-talets jordbruksutveckling har åkermarken utvidgats, och 

röjningsrösen och övriga impediment har successivt röjts bort. I takt med den 

röjda åkermarkens utbredning har ökat har den fossila åkermarken trängts tillbaka 

mot de mer höglänta och morändominerade utmarkerna. I odlingslandskapet 

kring Hult och Utnäs illustreras därför landskapets agrarhistoriska utveckling från 

bronsålder och framåt, en utveckling som blir tydligt läsbar när den fossila 

åkermarken med anslutande gravrösen och de uppodlade inägorna ses i relation 

till varandra.  

Inom riksintresset finns en sammansatt fornlämningsbild av bronsålderlämningar, 

vilken förutom ett stort antal gavrösen och den fossila åkermarken består av andra 

gravformer som stensättning och stenkrets liksom av ett antal hällristningar i form 

av skålgropar. Skålgroparnas innebörd under bronsålder är oklar, men de har 

tolkats som symboler med religiös innebörd. En vanlig tolkning av groparnas 

funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar för 

god äring. De ligger ofta i anslutning till forntida åkrar, och en hypotes är att man 

rituellt malde sädeskorn i dem. I Kronobergs län ligger ca 45% av alla kända 

skålgropslokaler i anslutning till eller inom ett avstånd på högst 100m från ett 

röjningsröseområde. De hällristningar som finns i den s.k. ”Lunden”, på ett 

impediment i åkermarken till byn Hult, har därför en trolig koppling till den 

intilliggande åkermarken.  
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BEDÖMNING 

MILJÖNS RIKSINTRESSANTA VÄRDE 

Riksintresset Hult-Sandsjö-Ormesberga utgör, med sitt stråk av nästan ett tjugotal 

monumentala bronsåldersrösen i höglänt terräng, ett exempel den mycket täta 

förekomsten av bronsåldersrösen som är typisk för Värends centralbygder. 

Området kring Åsnen och Helgasjön utmärker sig nationellt genom sin höga 

koncentration. Ett flertal av länets riksintressen innehåller landskapsavsnitt med 

bronsåldershögar i olika mån, men det är inom Värends centralbygder framförallt 

riksintressena Benestad-Blädinge och Horda-Ryd som syftar till att återspegla 

aspekter av bronsålderslandskapet.  

I landskapet kring Hult är det möjligt att avläsa ett utsnitt ur bronsålderns 

bebyggelse- och odlingssystem genom ett nästan tjugotal gravrösen och 

omfattande arealer av fossil åkermark i anslutning till Hult och Utnäs historiska 

utmarkerna samt hällristningar och gravar på impediment i åkermarken. 

Gravrösenas mängd, deras koppling till den fossila åkermarken och deras typiska 

läge på landskapets högsta punkter är viktig för läsbarheten.  

En stor del av det övriga riksintresset utgörs av ett agrart landskap bestående av 

byarna Sandsjö och sockencentrat Ormesberga med tillhörande odlingsmarker. 

Landskapet har, i jämförelse med Hult-området, en gles fornlämningsbild och 

ingår inte i Värends stråk av bronsåldersrösen. Det agrara landskapet har 

kulturhistoriska kvaliteter och är typiskt för länets särdrag, ffa genom 

bebyggelsens och åkermarkens anpassning till en serie höjdryggar. Ormesberga 

sockencentrum utgör också ett välbevarat sockencentrum med ett flertal 

byggnader med en funktion kopplad till kyrkan. De för länet typiska agrara 

miljöerna är dock redan väl representerade i riksintresseurvalet, och utredningen 

bedömer att det är tillräckligt att denna del av riksintresset även fortsatt ingår i det 

regionala kulturmiljöprogrammet. Riksintresset bör istället begränsas till den södra 

del som  innehåller täta stråk av sammansatta bronsåldersmiljöer.  

FYSISKA UTTRYCK I LANDSKAPET 

 De monumentalt belägna bronsålderrösena, i det höglänta 

skogslandskapet vid Klintarna och i anslutning till omfattande arealer av 

fossil åkermark med sina mindre, flacka och återkommande stenrösena 

i skogsmark. Området är framförallt tillgängligt till fots, och 

gravrösenas läsbarhet är varierande. Fornvårdsinsatser skulle avsevärt 

höja läsbarheten.  
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 Den i vissa delar direkta övergången mellan senare upptagna åkrar och 

den fossila åkermarken.  

 Odlingslandskapet i Hult, med den öppna och totalröjda åkermarken 

längs med höjdryggens krön, bebyggelsen i traditionella lägen som dels 

kan hänföras till det medeltida bebyggelseläget vid höjdryggens båda 

ändar och dels till den under skiftet utflyttade bebyggelsen längs med 

krönet. Rester av det äldre vägsystemet i Hult, med den väst-östliga 

vägsträckningen genom byns norra del, och den längs höjdryggen 

följande vägsträckningen. Mötet mellan den fossila åkermarken och de 

röjda åkrarna i Utnäs.  

 Fornlämningar i den s.k. ”Lunden”, på ett impediment i direkt 

anslutning till den röjda odlingsmarken.  

LANDSKAPSBILD OCH VISUELLA SAMBAND 

En riksintressant kulturmiljö består i alla de fysiska uttryck - objekt, karaktärsdrag, 

strukturer, funktioner och visuella samband - som gör den riksintressanta 

historien läsbar i landskapet. Ett riksintresse kan vara olika känsligt för påverkan 

på landskapsbilden och på visuella karaktärsdrag, samband och utblickar i miljön. 

Kulturhistoriskt viktiga utblickar eller visuella samband kan t.ex. vara sådana där 

miljön är byggd för att synas och dominera landskapet eller där siktlinjer och 

utblickar har varit viktiga för miljöns funktion. Vissa riksintressen utgörs av 

sammanhållna ålderdomliga miljöer med få nutida inslag, här kan nya 

dominerande inslag påverka upplevelsen negativt. Den ledande frågan är: påverkas 

siktlinjer, skala, sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra aspekter av den 

visuella upplevelsen av miljön på ett sådant vis som inverkar negativt på 

möjligheterna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön? Åtgärder som 

visuellt dominerar landskapet eller ändrar kulturlandskapets karaktär kan ha en 

betydande påverkan på en riksintressant kulturmiljö även då åtgärden genomförs 

utanför området. Samtidigt kan många åtgärder genomföras både inom och 

utanför riksintresset utan att läsbarheten av dess värden påverkas. De visuella 

aspekterna av riksintresset Hult genomsyrar och ligger till grund för såväl 

beskrivningen av miljön som riktlinjerna inför framtida hantering. I detta avsnitt 

beskrivs särskilt viktiga visuella samband i miljön.  

Bronsåldersrösen är uppförda för att upplevas som monumentala och högt 

belägna anläggningar i landskapet. Det  skogsdominerade landskapet och 

avsaknaden av fornvårdsinsatser för rösena inom riksintresset gör att de svårligen 

kan upplevas som de monumentala anläggningar som de är tänkt att vara. Det är 

särskilt utblickarna och den visuella upplevelsen på håll som påverkas. 

Fornvårdsinsatser i denna del av byn skulle avsevärt stärka läsbarheten av 

riksintresset.  
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Hults högt belägna lägen ger viktiga utblickar  mot såväl det öppna 

odlingslandskapet  som mot det omkringliggande skogsdominerade landskapet. 

Byns höga läge, vilket är typiskt för de t sydsvenska höglandet och återkommer i 

många av de agrara miljöerna i Kronobergs län, är  tydligt upplevelsebart genom 

de långa utblickar som erbjuds från byns åkermarker. 
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RIKTLINJER 

Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels om att 

utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling, dels om att förhindra påtaglig 

skada. En åtgärd får, enligt miljöbalken 3 kap 6 §, inte leda till att riksintresset 

påtagligt skadas. Samtidigt bär ett riksintresse på resurser och möjligheter som ska 

tas tillvara i samhällsplaneringen. Följande riktlinjer ger ett antal exempel på hur 

skada kan undvikas, och miljön vårdas, stärkas och utvecklas:  

 Stärk tillgängligheten och läsbarheten av landskapet genom riktade 

fornvårdsinsatser av bronsåldersrösena. Anläggning av stigar och skyltning 

skulle avsevärt höja tillgängligheten till området. Vård av ett antal utvalda 

rösen av de sammanlagt nästan tjugo stycken som finns i området bör 

utgå från deras tillgänglighet och möjligheten att uppleva dem i ett 

exponerat och dominerande läge i landskapet. 

 Fornlämningarna i ”Lunden” är en del av  områdets komplexa 

fornlämningsbild och av riksintressets uttryck. Fornvårdsinsatser i form av 

framförallt röjning av sly skulle öka läsbarheten av lokalen.  

 De öppna odlingsmarkerna i Hult är viktiga för förståelsen av landskapets 

utveckling. Ny bebyggelse som minskar utblickarna över de till höjdryggen 

anpassade inägorna bör undvikas. Ev ny bebyggelse ska anpassas till de 

traditionella bebyggelselägena längs med höjrdryggens krön.  

 Det ålderdomliga vägnätet i Hult är en del av bymiljöns karaktär och dess 

anpassning till höjrdryggen. Ev breddning eller ombyggnad av vägkroppen 

bör göras på ett sätt som inte minskar vägens slingriga linjeföring och 

ålderdomliga karaktär.  

 I de delar av landskapet som föreslås utgå ur riksintresset ska allmän 

hänsyn enligt 3 kap 6§ 1st tas 

 

Bytomt med 

spår av källa 
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FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riksintressebeskrivningen ändras så att fokus riktas mot fornlämningsmiljön och 
dess förhållande till det historiska odlingslandskapet i Hult. De landskapliga 
sammanhangen lyfts tydligare fram i uttryckstexten.  
 
Förslag riksintressebeskrivning:  
 
Hult [G 29] (Ormesberga sn)  

Motivering: Fornlämningsmiljö med ett stråk av monumentala bronsåldersrösen 

inom ett av landets rösetätaste områden och i anslutning till ett odlingslandskap 

med utveckling från bronsålderns extensiva röjningsröseområden till ett under 

historisk tid framvuxet odlingslandskap vid byn Hult. 

Uttryck för riksintresset: Bronsåldersrösen, några av betydande storlek, i höga 
och monumentala lägen i landskapet. Omfattande röjningsröseområden, samtida 
och i anslutning till rösestråket, med mindre och återkommande stenrösen i 
skogsmark. Det ibland direkta mötet mellan dagens odlingsmark och den fossila 
åkermarken. Övriga bronsålderslämningar kopplade till den sammansatta 
fornlämningsbilden, såsom stenstättning, stenkrets, hällkista i röse och 
hällristningar i direkt anslutning till odlingsmarken. Odlingslandskapet i Hult med 
den öppna och till höjdryggen anpassade åkermarken, vägsystem och traditionella 
bebyggelselägen.   
 
Riksintresset föreslås få en ny gräns enligt karta på följande sida:  

Nuvarande riksintressebeskrivning:  

Hult-Sandsjö-Ormesberga [G 29] (Ormesberga sn)  

Motivering: Fornlämningsmiljö, rösestråk från bronsåldern med monumentala 

rösen inom ett av landets rösetätaste områden och i anslutning till ett laga 

skifteslandskap.  

Uttryck för riksintresset: Cirka 15 rösen, några av betydande storlek. 
Odlingslandskapet har bystrukturer och gårdsbildningar som ger en bild av 
samspelet mellan bebyggelse och odlad mark efter laga skiftet. Sockencentrum 
med kyrka från 1600-talet, som har tornbyggnad från 1842. Kyrkan ligger 
strategiskt högt lokaliserad i medeltida läge. 
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