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KORTFATTAD ÖVERBLICK

Jät [G 23] (Jäts sn) Växjö kommun
Motivering: Odlingslandskap som visar kontrasten mellan herrgårds-och bondejordbruk.
(Herrgårdsmiljö, Bymiljö, Kyrkomiljö, Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Jätsbergs säteri från 1600-talet med nuvarande herrgård uppförd
runt 1800 och med stora ekonomibyggnader, alléer och utmarkstorp samt stora fält.
Kulturmarken kring byn Östra Jät, där den gamla kyrkan från 1200-talet ligger, präglas av
stenmurar, odlingsrösen och brukningsvägar. Inom området finns också fornlämningar
med gravfält och större rösen samt den nya kyrkan från början av 1900-talet.
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SAMMANFATTNING
Riksintresset Jät är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård.
Miljön ligger i det gamla Värends centralbygder, och omfattar ett stort och
kontrastrikt landskap som innefattar både Jätsbergs godslandskap och
odlingslandskapet kring sockencentrat och bymiljön Östra Jät. Tillsammans bildar
godslandskapet och bymiljön en pedagogisk miljö där den parallella utvecklingen
av en bondby och ett godslandskap från medeltid till 1800-talets stora
landskapsförändringar är väl läsbar. Småland har utmärkts av en hög andel
frälsejord, högre än riket i genomsnitt under tidigmodern tid. Åtta av Kronobergs
180 inventerade herrgårdsmiljöer ingår i fem av länets riksintressen, antingen som
en del eller som ett eget riksintresse. Ur både ett regionalt och ett nationellt
perspektiv är det relevant att länets riksintressen omfattar en viss spridning av de
många småländska herrgårdsmiljöerna.
Länsstyrelsen har beställt en fördjupning av riksintresset efter önskemål från
Växjö kommun. Växjö 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. Riksintresset Jät kan
komma att omfattas av framtida VA-arbeten, vilket på sikt kan innebära en viss
inflyttning och bebyggelsetryck. Ett mindre detaljplanelagt område med
framförallt fritidshus finns i områdets södra del. Området utmärks inte som ett
utvecklingsområde i översiktsplanen, och riksintresset kan framförallt komma att
aktualiseras i bygg- eller rivningslov. Jätsberg är byggnadsminne enligt 3 kapitlet
Kulturmiljölagen och har därmed en upprättad vårdplan som ska följas. För
torplandskapet och bymiljön i Östra Jät saknas dock planeringsunderlag,
ställningstaganden eller bindande planer och ett upprättande av
områdesbestämmelser skulle kunna underlätta framtida bygglovshantering.
Den befintliga riksintressebeskrivningen beskriver kortfattat men väl miljöns
riksintressanta värde. I anslutning till Jätsbergs herrgård finns ett ovanligt rikt
torplandskap, där ca tretton av de ursprungligen ca fyrtio torpmiljöerna finns kvar.
Torpen är väldokumenterade i flera inventeringar. Herrgårdens utmarkstorp
omnämns bland riksintressets uttryck, men inom miljöns geografiska avgränsning
innefattas endast Smedstorpet, beläget strax nordväst om herrgården. En ändring
av avgränsningen föreslås så att Jätsbergs utmark med torplandskap väst och
nordväst om herrgården innefattas. Ny gräns kan förslagsvis följa herrgårdens
fastighetsgräns i nord, nordväst och sydväst om herrgården. Gränsändringen
föranleder inga ändringar av riksintressebeskrivningen, och kan därför
genomföras av Länsstyrelsen utan samråd med Riksantikvarieämbetet. Se vidare
under förslag på ändring.
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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:


Bygg vidare på landskapsrummens olika skalor och karaktärsdrag - ny
bebyggelse ska anpassas till den befintliga byggnadsstrukturen i såväl
herrgårdslandskapet, tillhörande torplandskap som i bymiljön



Herrgårdslandskapet: Bebyggelse eller verksamhet som i skala, karaktär eller
lokalisering inkräktar på Jätsbergs ensamliggande läge och dominans i
landskapet kan medföra påtaglig skada. Mindre avstyckningar utanför den
öppna odlingsmarken kan sannolikt genomföras utan att skada miljöns
läsbarhet. Skala, lokalisering och utformning är i dessa fall en viktig aspekt.



Byggnadsminnet Jätsberg bör underhållas i enlighet med vårdplanen



Bymiljön: Enstaka avstyckningar bör i regel kunna göras utan att skada
förståelsen av bymiljön och dess odlingslandskap. Ny bebyggelse bör i
skala och karaktär anpassas till den lokala byggnadstraditionen, särskilt på
välexponerade tomter längs vägen, vid kyrkan eller vid den gamla
bytomten. Bebyggelse utan anknytning till jordbruket kan påverka miljön
negativt, både visuellt och vad gäller användningen av landskapet. Mängd,
lokalisering och utformning är i dessa fall en viktig aspekt.



Det är angeläget att landskapet kring Östra Jät fortsätter att brukas genom
jordbruks- och betesdrift. Det finns inga skäl att detta inte drivs rationellt
med moderna metoder, så länge som landskapets element såsom
stenmurar, brukningsvägar, alléer etc. bevaras och helst vårdas.



Torpmiljön: Anpassa ny bebyggelse eller vägsträckningar till torplandskapets
småskalighet, torpens ensamliggande lägen och vägnätets småskalighet.
Torpgrunder anlagda innan 1850 skyddas som fornlämningar enligt 2 kap
KML.



Större delen av Jäts socken omfattas inte av detaljplan och
bebyggelsetrycket är begränsat. Områdesbestämmelser kan dock vara
lämpligt att ta fram för att underlätta bygglovshanteringen i Östra Jät, där
miljöns karaktär till stor del bygger på den traditionella agrara
bebyggelsens uttryck.
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Flera torpinventeringar har genomförts och publicerats i olika skrifter.
Jätsbergs ovanligt rika torpmiljö kan med fördel lyftas genom olika
informationsinsatser eller vandringar. Kulturmiljövårdsbidrag och
informationsinsatser kan särskilt riktas till fastighetsägare för att främja
skonsamma renoveringar av torp, ekonomibyggnader och
landskapselement såsom stenmurar.
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BAKGRUND
RIKSINTRESSEPROJEKTET
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Tretton riksintressen har
hittills fördjupats, och två utredningsområden – Hohult i Uppvidinge kommun
och Ängsfruktodlingarna i Tingsryd kommun har utretts och föreslagits 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 förtydligande av riksintressenas
motivering, värdekärnor och avgränsning. Genom intervjuundersökningarna
upprättades även en prioriteringslista över länets mest utsatta riksintressen.
Under hösten 2014 genomför konsultföretagen KMV forum och WSP group
fördjupningar för sju riksintressen på uppdrag av Länsstyrelsen. De sju områdena
ligger i sex av länets kommuner och har valts ut av Länsstyrelsen, i flera fall efter
kommunernas egna önskemål. 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 markoch 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
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UTGÅNGSPUNKTERNA I JÄT
I Växjö kommun finns åtta riksintressen för kulturmiljövård. De spänner över
stifts- och residensstaden Växjö, godslandskapet Bergkvara, fornlämningsmiljön i
Hult-Sandsjö-Ormesberga samt flera odlingslandskap av skiftande karaktär och
tidsdjup. Fördjupade beskrivningar har tidigare tagits fram för Växjö stad,
Bergkvara och Ingelstad-Torås-Torsjö.
Länsstyrelsen har beställt en fördjupning efter önskemål från Växjö kommun.
Växjö 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. Riksintresset Jät kan komma att omfattas av
framtida VA-arbeten, vilket på sikt kan innebära en viss inflyttning och
bebyggelsetryck.

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 Jät 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
(1989-04-26). 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.
I kommunens vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, anges området
kring Jät som olämpligt för utbyggnad av vindkraft. Jät är inte utpekat som särskilt
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i kommunens LIS-plan.
Jätsbergs herrgård utgör byggnadsminne, och omfattas därför av 3 kap
Kulturmiljölagen. Byggnadsminnet omfattar 11 byggnader samt gårdens alléer i
sydlig och ostlig riktning. Skyddsföreskrifter för byggnadsminnet finns upprättade
i Länsstyrelsens beslut om byggnadsminne (dnr 221-8010-91, upprättat 1998-0613). 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.
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Jät finns beskrivet i det regionala kulturmiljöprogrammet som återfinns på
Länsstyrelsens webbsida. Delar av området omfattas även av det regionala
naturvårdsprogrammet, och har pekats ut som områden med högsta värde
respektive mycket högt värde.
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KULTURHISTORISK ANALYS
DEN REGIONALA SKALAN

De förhistoriska gravarnas ålder och
utbredning.

Byarnas storlek och utbredning.
Rekonstruerade utifrån
fastighetsbeteckningen på ekonomiska
kartan 1950.

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. I centralbygderna finns även de äldsta och tätaste
spåren av förhistorisk bosättning, samtidigt som spåren av äldre
tider i högre grad har odlats bort i dessa delar än i länets mer
marginella delar.
Jät ingår i den centralbygd som sträcker sig från Helgasjön till
sjön Åsnen, och som under medeltiden utgjorde huvudbygd i
folklandet Värend.1 Området präglas av en lång
bosättningskontinuitet och där finns ofta tydliga samband
mellan gravfält och ortnamn från järnålder och de historiska
byarna. Under 1600-talet var säteribildningen omfattande, vilket
har resulterat i både herrgårdsmiljöer och flertalet avhysta byar.
Dagens landskap präglas i hög grad av 1800-talets
skiftesreformer, vilket uttrycks i regelbundna åkrar, stenmurar,
utflyttade gårdar och stora, sammanhängande utdikade
odlingsmarker. Genom områdets östra del löper väg 27, vilken
från åtminstone 1700-tal och framåt utgjorde landsvägen mellan
Växjö och Karlshamn respektive Ronneby.

Frälsets utbredning vid medeltidens slut.
Källa: Stefan Höglin, Agrarhistorisk
landskapsanalys, Kronobergs län, 1998.

1

område II:A, Agrarhistorisk landskapsanalys, Kronobergs län
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DEN LOKALA SKALAN
LANDSKAPET IDAG
Landskapet kring Jät är relativt flackt och sluttar svagt ner mot Jätafjorden i
Åsnen. Jordarna har ett stort inslag av sediment och anses mycket bördiga.
Området som omfattas av riksintresset är stort och kontrastrikt. I den nordvästra
delen, kring Jätsbergs herrgård, är åkerarealerna sammanhängande och storskaliga,
och skapar öppna landskapsrum som då och då avgränsas av trädridåer. En
anslående alallée leder upp till herrgården från landsvägen i öst och fortsätter
söder om gården. I herrgårdsmiljöns södra del möter de öppna inägorna Åsnens
vatten, och ger långa och öppna utblickar, inte minst från huvudbyggnaden sett.
Flera vägar sammanstrålar invid herrgårdens bebyggelse, vilken utgörs av ett tiotal
byggnader för olika funktioner med bland annat sädesmagasin, stora
ekonomibyggnader och en högt belägen huvudbyggnad med fristående flyglar.
Väst och nordväst om herrgårdens öppna marker tar ett stort skogslandskap vid
med ett finmaskigt vägnät och ett ovanligt stort antal torpmiljöer. Skogslandskapet
ligger till största delen utanför nuvarande riksintressets avgränsningar.
I den sydvästra delen, bylandskapet kring Östra Jät, är odlingslandskapet mer
småskaligt och uppdelat mellan mindre brukningsenheter. Bebyggelsen, som
domineras av traditionella gårdar med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader,
är spridd längs framförallt landsvägens västra sida. Jäts medeltida kyrka ligger
belägen på en höjd invid vägen. Landskapet domineras närmast vägen av
jordbruksmarker som i väst övergår i skogsmark som når ned till Åsnens stränder.
Från vägen sträcker sig odlingstegarna ned mot Åsnen i öst-västlig riktning, och
landskapet präglas av stenmurar, odlingsrösen, träd- och buskridåer samt
brukningsvägar som sammantaget ger ett småskaligt landskap med en öst-västlig
riktning. I byns södra del är bebyggelsen mer småskalig, och flera mindre gårdar
och torp ligger längs vägens båda sidor. I riksintresseområdets norra del ligger Jäts
nya kyrka, intill vilken både prästgård och senare villabebyggelse från 1930-1960tal har vuxit fram i en rad längs vägen.
Särskilt kring Jätsberg är inslaget av ädellövträd påtagligt, bland annat i en rad
betade eller intill nyligen hävdade ekhagar. Här finns många individer med höga
biologiska värden.
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En tätbefolkad
socken med lång
kontinuitet

Två större byar Östra Jät med
sockenkyrka, och
Västra Jät

Jätsberg, ett av
många nya
säterier under
stormaktstiden

Västra Jät avhyses

Befolkningen
växer, ett stort
antal torpmiljöer
växer fram. Östra
Jät skiftas

Jäts nya kyrka
byggs 1909

KORT HISTORIK
Jäts socken har en lång bosättningskontinuitet och var under 1700- och 1800-tal
en av de mest tätbefolkade socknarna i nuvarande Växjö kommun. Under en
kortare period på 1800-talet fanns Kinnevalds härads tingsplats och
avrättningsplats i Östra Jät, och byn utgjorde därmed ett administrativt centrum i
både socknen och i häradet. Från 1860 till 1951 bildar Jät en egen kommun, innan
man går upp i Väckelsångs storkommun och slutligen, 1971, i Växjö kommun.
Under slutet av medeltiden fanns det fem byar i socknen, Berg, Djurla Nöbbele,
Helgåkra samt Västra och Östra Jät. De två sistnämnda utgjorde socknens i
särklass största byar med 13 respektive 11 hemman. Östra Jät låg
kommunikationsmässigt väl beläget utmed häradsvägen mellan Växjö och
Karlshamn, och var med sin medeltida kyrka sockencentrum i Jäts socken.
Järnåldersgravfält strax norr om den gamla bykärnan visar att Östra Jät haft en
bosättningskontinuitet sedan åtminstone järnålder.
Frälsets utbredning i Kronoberg har, sedan medeltiden, varit relativt omfattande
och framförallt koncentrerats till Värends och Finnvedens centralbygder. I Jäts
socken finns frälset närvarande sedan medeltiden, dels genom den medeltida
sätesgården Jätsholm och dels genom ett stort antal frälsehemman i framförallt
Västra Jät. På 1660-talet grundas Jätsbergs säteri, och gården utvecklas till en
sammanhållen och rationellt brukad herrgårdsmiljö från 1700-talet och framåt. Ett
viktigt steg i rationaliseringen av gården är avhysningen av Västra Jät, då byns
marker uppgår under säteriets förvaltning. Jätsberg får sin nuvarande utbredning
under tidigt 1800-tal och omfattar då ägorna till de gamla byarna Berg, Helgåkra
och Västra Jät, medan Östra Jät och Nöbbele fortlevt som bondbyar.
Under 1800-talet växer socknens befolkning kraftigt. Vid 1880-talet uppgick
invånarantalet till över 1000 personer och socknen utgör under seklets slut den
mest tätbefolkade i nuvarande Växjö kommun. Under denna tid växer antalet torp
och backstugor i hela socknen, både under Jätsbergs gods och under gårdarna i
Östra Jät. 1851 genomgår Östra Jät Laga skifte, och den många av gårdarna flyttar
ut från den gamla bytomten.
Den ökade befolkningen ger upphov till behovet av en större kyrka, och vid
början av 1900-talet uppförs en ny kyrka ca 3 km norr om Östra Jät, varvid
sockencentrum förskjuts mot norr. Sekelskiftet innebär, som på många andra
platser, en utbyggnad av fasta skolbyggnader och i socknen uppförs två skolor:
Jätsbergs skola nordväst om herrgården och Helgåkra skola mittemot den nya
kyrkan. Socknen upplever, i likhet med den allmänna tendensen på landsbygden,
en stadig befolkningsminskning från slutet av 1800-talet. Det fanns en viss
emigration från Jät socken till Amerika under 1800-talets sista decennier, men det
är framförallt inflyttningen till Växjö eller uppväxande industriorter som förklarar
befolkningsminskningen. År 1950 uppgår antalet invånare till ca 500 personer,
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d.v.s. en halvering mot 1880-talets befolkningsantal.

JÄTSBERG – HERRGÅRDSVÄSENDETS PÅVERKAN PÅ
ODLINGSLANDSKAPET
Medeltida
sätesgård i typiskt
läge

1600-talets många
säteribildningar

Den medeltida sätesgården Jätsholm låg belägen på Bramsholme, en utstickande
holme i Åsnen och omnämns för första gången i skriftliga källor år 1354 i ett brev
från drotsen Nils Turesson (Bielke) på "Jatzholm". Den perifera placeringen är
typisk för de medeltida sätesgårdarna, vilka ofta placerades i goda försvarslägen
vid en sjö eller ett vattendrag istället för i anslutning till de bästa jordarna. Läget
övergavs dock redan innan medeltidens slut, och idag återstår delar av en
husgrund på platsen. Släkten Bielke fortsatte att äga marken och åtta av
frälsehemmanen i Västra Jät fram till 1600-talets slut.

Under stormaktstiden mångdubblades antalet herrgårdar och i Kronoberg fanns
vid seklets slut minst ett säteri i varje socken. Jätsbergs säteri grundades år 1664
genom en sammanslagning av de två frälsegårdarna i byn Berg. Dagens
mangårdsbyggnad uppfördes i samband med säteribildningen, men har byggts på
med en våning under 1800-talets mitt.
Säteriernas placering i landskapet
1600-talets säterier grundades i många fall på gammal frälsejord, och
säteribildningen innebar i de flesta fall att en eller flera byar avhystes så att
dess odlingsmark kunde inkorporeras i säteriets ägor. Till skillnad mot de
medeltida sätesgårdarna så etablerades säterierna i anslutning till den odlade
bygdens centralområden och ofta i ett iögonfallande läge, gärna på en höjd
med vida utblickar över odlingslandskapet eller en sjö eller vattendrag.
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Västra Jät uppgår i
Jätsberg men
fungerar till en
början som s.k. rå
och rörshemman

I samband med säteribildningen inköptes Jätsholms ägor och samtliga
frälsehemman i Västra Jät. Byn fungerade till en början som s.k. rå och
rörshemman under säteriet, vilket innebar att gårdarna låg inom den domän som
säteriet bildades i och därmed åtnjöt total skattefrihet, precis som säteriet.
Säteribildningen bör ännu inte ha satt några tydliga spår i odlingslandskapet
indelning, och åkermarken utgjordes fortsatt av ett småbrutet
Geometrisk avmätning 1685
landskap indelat i mindre tegar hörandes till respektive gård.
Västra Jät, Lantmäteriet
I kartans nederkant syns
Västra Jät som ännu inte är
avhyst, strax ovanför syns
sätesgården Jätsberg.
I kartan går följande text att
läsa: ”Wästra Jääts och
sätesgårdens åker och
engegjerde ligger tegh om
tegh med hvartannat och
finnes ingen åtskilnad”

Rationaliseringar
av Jätsbergs
jordbruksmark
påbörjas, Västra
Jät avhyses

1800-talet, en
expansiv tid

Under 1700-talet påbörjas rationaliseringen av Jätsbergs jordbruksmark. Gårdarna
i Västra Jät avhystes successivt fram till 1822, och markerna lades direkt under
godsets förvaltning. 1801 köptes Helgåkra säteri in, vilket gav ett betydande
tillskott till de befintliga ägorna. Genom avhysningen av Västra Jät kunde en
större rationell brukningsenhet skapas. Jordbruket krävde betydande arbetskraft
och omställningen från landbodrift till ett rationellt jordbruk innebar att ett stort
antal torp anlades på godsets utmarker. Mellan 1760 och 1830 uppfördes totalt ca
40 stycken torpmiljöer under Jätsberg.
1800-talet är en expansiv tid, och förutom moderniseringar av jordbruket byggs
även en mindre industriell verksamhet i form av bränneri, tegelbruk, sågverk,
kvarn och mejeri upp som komplement till jordbruket. Bränneriet och tegelbruket
låg strax söder om Lilla Sjöagård medan sågverket var beläget vid kanalen, mellan
huvudbyggnaden och Lockarör. Verksamheterna blev kortlivade och läggs ned
under 1800-talets andra hälft. Samtliga byggnader är idag rivna, med undantag för
mejeriet vilket är beläget invid huvudbyggnaden. Herrgårdsmiljön kring Jätsberg
är till stor del en produkt av 1800-talet, och merparten av bebyggelsen uppförs
under 1800-talets första hälft.
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ETT OVANLIGT RIKT TORPLANDSKAP
Väst och nordväst om Jätsbergs herrgård breder ett ovanligt rikt torplandskap ut
sig, där tretton av de ursprungligen ca 40 torpmiljöerna finns kvar. Förutom
dessa finns flera grunder av torp- och backstugegrunder, och ett antal torptomter
med nybyggda fastigheter. I många fall ligger dessutom stora delar av torpens
produktionsmarker kvar i form av fossil åkermark. Torpmiljöerna är
väldokumenterade och två inventeringar finns publicerade.2 En stor andel av
torpen har kvar sina ekonomibyggnader, vilkas småskalighet tydligt bryter mot
både bymiljöns och herrgårdslandskapets karaktärer. Flera utgörs av mer
påkostade ekonomibyggnader i sten, vilket visar torpens koppling till Jätsberg.

Ett välinventerat
torplandskap

Flera bevarade
torp, många
grunder

Många av torpen hade rivits eller förfallit redan vid 1940-talets torpinventering.
Idag används de flesta av de kvarvarande torpen som fritidsbostäder. I flera av
miljöerna är odlingslotterna fortsatt läsbara, även om merparten inte längre
hävdas. Förutom torpen med sina ekonomibyggnader utmärks torplandskapet av
ett finmaskigt vägnät och utmarkens typiska skogslandskap. Större delen av
torpmiljön ligger utanför riksintressets nuvarande avgränsning, se vidare under
förslag till ändring.

Kartan visar det ovanligt
välbevarade torplandskapet väst
om Jätsbergs inägor.
Markeringarna visar de 13 torp som
historiskt legat under Jätsberg och
som idag finns kvar. Förutom dessa
finns ett stort antal torp- och
backstugegrunder. Se inventering
för detaljerad redogörelse
avseende respektive torp.
Merparten av torpen ligger utanför
riksintresset gräns, vilken markeras i
gult på kartan.

Petersson, Harald, De lever alla i oss – Om Jät socken och folket som levt där, från 1700, minibok.nu
2014
Green, Ernst, Torpbebyggelsen på Jätsbergs gods, Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok
1942
2
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ÖSTRA JÄT – EN BONDBY PRÄGLAD AV LAGA SKIFTET
Bykärnan splittras i
samband med
laga skiftet

Långsmala tegar i
öst-västlig riktning

Fram till Laga skiftet 1851 låg byns gårdar samlade på båda sidor om häradsvägen,
något norr om kyrkan. Byn bestod av nio hemman, av vilka merparten bestod av
två till tre gårdar (se tabell nedan). I anslutning till kyrkan och något skild från de
övriga gårdarna låg stomhemmanet, vilket tidigare utgjort byns prästgård. Laga
skiftet resulterade i att en stor andel av gårdarna flyttade ut till nya tomtlägen och
att den samlade byklungan ersattes av en mer spridd gårdsstruktur. I flera fall
innebar skiftet att några av gårdarna i ett hemman flyttade ut, medan en gård fick
ligga kvar på den ursprungliga tomten. Andersgård och Knutsagård flyttade dock
ut med samtliga gårdar, medan Thoragården, Kungsgård och Stommen i sin
helhet förblev kvarboende på sina ursprungliga tomter.
Förutom utflyttningen av gårdarna innebar skiftet framförallt en ny indelning av
marken i större och mer sammanhängande ägor. Mindre, oregelbundna tegar (bild
1) delas upp i större sammanhållna odlings-, ängs- och hagmarker (bild 2). I Jät
lades de nya ägorna i de flesta fallen som långsmala remsor i öst-västlig riktning,
och diken, vägar och stenmurar följer och markerar ägogränserna på flera håll.

Mätning 1765, Lantmäteriet
Kartan visar ägornas uppdelning i
små tegar. I kartans nedre del syns
kyrkan och det intilliggande
stomhemmanet, i den övre delen
syns den samlade byn.

Ekonomiska kartan, 1949
1949-års karta visar tydligt den nya
bystrukturen och markernas
indelning i större fält. Gårdarna
ligger spritt, i anslutning till sina
ägor. Fortsatta avstyckningar av
t.ex. Gärdesgården har lett till att
ytterligare gårdar uppkommit efter
skiftet.
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Under det sena
1800-talet
uppkommer
flertalet torp och
backstugor

Efter laga skiftet uppkommer allt fler torp och backstugor i hela socknen, och de
flesta gårdar i Östra Jät hade ett antal torp, backstugor eller lägenheter (friköpta
torp eller backstugor) på sina ägor. Många av torpen och backstugorna har
försvunnit under 1900-talet men ett antal finns kvar, t.ex. Södratorp under
Knutsagård och backstugan Grundlyckan under Dagsagård. I Östra Jäts södra del
längs häradsvägen finns flera lägenheter som hört till Knutsagård; Ekelund,
Fridkulla, Fridhem, Gransholm och Djupadal är några exempel. De många
lägenheterna leder till att den södra delen av byn ger ett mer tätbebyggt och
sammansatt intryck än den norra delen, där glesare liggande bondgårdar
dominerar. Dagens bebyggelse i Östra Jät domineras av gårdar kopplade till
jordbruket, i många fall bestående av traditionella parstugor från sent 1800-tal och
tidigt 1900-tal. Vid den ursprungliga bytomten ligger Dagsagården, Bengtsgården,
Toragården och Gärdesgården medan de utflyttade gårdarna framförallt är
lokaliserade väster om den gamla häradsvägen, söderut från den gamla bytomten.
Flera sammanslagningar och vissa avstyckningar har gjorts under 1900-talet, bland
annat för ett större sammanhängande fritidshusområde väster om Knutsagård.
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Tabell över Östra Jäts hemman vid tiden för Laga skiftet
Hemman

Antal
ägodelar
(gårdar)

Utflyttad/kvarstående på
ursprunglig tomt

Fastighetsbeteckning
(Tilldelad i samband
med jordregistrets
införande 1908)

Thoragården

2

Kvarstår

3:2-3:3

Bengtsgården

2

Bengstgården 1:3 flyttar

1:2-1:3

Gärdesgården

3

Gärdesgården 2:2 flyttar

2:2-2:4

Bråtagård

3

Bråtagården 7:3 och 7:4
flyttar

7:2-7:4

Kungsgård

1

Kvarstår

4:1

Andersgård

2

Andersgård 9:2 och 9:3
flyttar

9:2-9:3

Jäts
stomhemman

1

Kvarstår

6:1

Dagsagård

2

Dagsagård 5:3 flyttar

5:2-5:3

Knutsagård

6

Samtliga gårdar flyttar

8:2-8:7

Tidigare gällande beteckningar ersattes 1908 av dagens fastighetsbeteckningar. Genom
fastighetsbeteckningen kan man härleda dagens fastigheter till Östra Jäts historiska hemman, och
de utflyttningar som skedde i samband med laga skiftet. Flera sammanläggningar och
avstyckningar har successivt genomförts efter laga skiftet och under 1900-talet, vilket har gett ett
flertal nya fastighetsbeteckningar (ej noterat i tabellen).
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BEDÖMNING
MILJÖNS RIKSINTRESSANTA VÄRDE

Ett pedagogiskt
landskap där
godslandskapets
och bymiljöns
utveckling står i
kontrast mot
varandra

Ett regionalt
uttryck för
herrgårdsväsendets
framväxt
8 av ca 180
herrgårdsmiljöer i
Kronoberg ingår
bland länets
riksintressen

Miljön utgörs av ett kontrastrikt landskap där den parallella utvecklingen av en
bondby och ett godslandskap från medeltid till 1800-talets stora
landskapsförändringar är väl läsbar. Herrgårdsmiljön speglar herrgårdsväsendets
utveckling och påverkan på landskapet – från en medeltida sätesgård i typiskt
perifert läge, till 1600-talets säteribildning och 1700-talets avhysning av byn Västra
Jät, vidare till 1800-talets torputbyggnad och effektiviseringar av godsekonomin.
Östra Jät ger en god uppfattning om en bondbys utveckling, där framförallt Laga
skiftet har satt tydliga spår i såväl bebyggelsestruktur som odlingsmarkernas
uppdelning. Byn står i tydlig kontrast till godslandskapets storskalighet, och visar
hur det agrara landskapet med stor sannolikhet hade tett sig utan säteriets
påverkan och Västra Jäts avhysning. Tillsammans bildar godslandskapet och
bymiljön ett pedagogiskt exempel på den skilda utvecklingen av en bymiljö och ett
godslandskap.
Småland har utmärkts av en hög andel frälsejord, högre än riket i genomsnitt
under tidigmodern tid. En stor del ägdes dock av lågfrälset och utgjordes därmed
av mindre egendomar. De relativt små men många herrgårdarna och deras
påverkan på landskapet, inte minst i form av avhysningar, är därför ett regionalt
uttryck för herrgårdsväsendets framväxt – från medeltid till 1800-talet. I
Kronoberg har ca 180 herrgårdsmiljöer av varierande ålder, storlek och karaktär
registrerats i en länsomfattande inventering3. Åtta stycken av dessa miljöer ingår i
fem av länets riksintressen, antingen som en komponent i en centralbygd med
lång kontinuitet eller som ett eget riksintresse. Ur både ett regionalt och ett
nationellt perspektiv är det relevant att länets riksintressen omfattar en viss
spridning av de många småländska herrgårdsmiljöerna.

FYSISKA UTTRYCK I LANDSKAPET
Herrgårdsväsendets utveckling och påverkan på landskapet – från medeltid till
1800-tal

3



Husgrund efter Jätsholms sätesgård, belägen på Bramsholme. Det perifera
läget som är lätt att försvara, på en udde med det omgivande vattnet som
skydd, är typiskt för de medeltida sätesgårdarna (1)



Jätsbergs placering, med huvudbyggnaden placerad i ett iögonfallande och
ståndsmässigt läge på en höjd med fria utblickar över inägorna och mot
Åsnen: Ett för 1600-talet typiskt läge. (2)

I Vejdes fotspår: Bland herrgårdar i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län 2003
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Herrgårdsansläggningen med huvudbyggnad från 1600-tal och två flyglar
från 1800-talets början, allt symmetriskt placerade i en stor trädgård och
med utsikt över Åsnen. Övriga byggnadsbeståndet med bland annat
storvulna ekonomibyggnader, sädesmagasin, mejeri, rättarebostad och
inspektorbostad, merparten uppförda tidigt 1800-tal. (Se
byggnadsminnesbeslut för total redogörelse) (3)



Det estetiskt utformade godslandskapet med långa alléer från öst och
söder som möts i en stjärnplats söder om herrgårdsmiljön återspeglar
barockens estetik.(4)



Stora, sammanslagna inägor som inramar Jätsberg väst, syd, öst och
nordöst om herrgårdsanläggningen. Frånvaro av stenmurar, rösen och
andra landskapselement vittnar om odlingsmarkens bördighet
(issjösediment) och herrgårdens ensamma ägande (Område 5)



Rester av den avhysta byn Västra Jät i form av husgrunder, stenmurar och
vägsträckningen mellan bytomten och herrgårdsanläggningen (6)



Torpmiljöer med boningshus, ekonomibyggnader – inte sällan i sten -, och
odlingslotter i utmarken nord och väst om herrgården. Torpmiljöerna
sammanbinds av ett finmaskigt vägnät. Endast Smedstorpet ingår inom
riksintressets befintliga avgränsning. (Ovanligt stort antal torpmiljöer finns
kvar, se vidare under förslag till ändring.) (7) (Se även särskild karta)

En, för den värendska centralbygden representativ, bondby med kontinuitet från
järnålder men tydligt präglad av 1800-talens skiften


Järnåldersgravfält norr om Östra Jät illustrerar byns långa kontinuitet (8)



Medeltida kyrka med kyrkogård och kyrkbacke med sockenstuga i direkt
anslutning till häradsvägen(a), samt tingsplats med minnesmärke
illustrerar byns centrala funktion i bygden (b). Jäts nya kyrka speglar
sockencentrats utveckling och socknens starka befolkningsutveckling
under 1800-talets andra hälft (c).(9a-c)



Den av laga skiftet präglade bebyggelsestrukturen med ett stort antal
utflyttade gårdar som ligger belägna i direkt anslutning till sina inägor.
Bebyggelsen är till stor del agrar och domineras av parstugor från sent
1800-tal med tillhörande ekonomihus. (Område 10)



Jordbruksmark tydligt präglad av sin lagaskiftes-indelning med stenmurar,
odlingsrösen, träd- och buskridåer samt brukningsvägar som sammantaget
ger ett småskaligt landskap med långsmala tegar i en öst-västlig riktning.
(Område 11)
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Numrerad karta över de fysiska uttrycken i landskapet
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11

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:


Bygg vidare på landskapsrummens olika skalor och karaktärsdrag - ny
bebyggelse ska anpassas till den befintliga byggnadsstrukturen i såväl
herrgårdslandskapet, tillhörande torplandskap som i bymiljön



Herrgårdslandskapet: Bebyggelse eller verksamhet som i skala, karaktär eller
lokalisering inkräktar på Jätsbergs ensamliggande läge och dominans i
landskapet kan medföra påtaglig skada. Mindre avstyckningar utanför den
öppna odlingsmarken kan sannolikt genomföras utan att skada miljöns
läsbarhet. Skala, lokalisering och utformning är i dessa fall en viktig aspekt.



Byggnadsminnet Jätsberg bör underhållas i enlighet med vårdplanen



Bymiljön: Enstaka avstyckningar bör i regel kunna göras utan att skada
förståelsen av bymiljön och dess odlingslandskap. Ny bebyggelse bör i
skala och karaktär anpassas till den lokala byggnadstraditionen, särskilt på
välexponerade tomter längs vägen, vid kyrkan eller vid den gamla
bytomten. Bebyggelse utan anknytning till jordbruket kan påverka miljön
negativt, både visuellt och vad gäller användningen av landskapet. Mängd,
lokalisering och utformning är i dessa fall en viktig aspekt.



Det är angeläget att landskapet kring Östra Jät fortsätter att brukas genom
jordbruks- och betesdrift. Det finns inga skäl att detta inte drivs rationellt
med moderna metoder, så länge som landskapets element såsom
stenmurar, brukningsvägar, alléer etc. bevaras och helst vårdas.



Torpmiljön: Anpassa ny bebyggelse eller vägsträckningar till torplandskapets
småskalighet, torpens ensamliggande lägen och vägnätets småskalighet.
Torpgrunder anlagda innan 1850 skyddas som fornlämningar enligt 2 kap
KML.



Större delen av Jäts socken omfattas inte av detaljplan och
bebyggelsetrycket är begränsat. Områdesbestämmelser kan dock vara
lämpligt att ta fram för att underlätta bygglovshanteringen i Östra Jät, där
miljöns karaktär till stor del bygger på den traditionella agrara
bebyggelsens uttryck.
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Flera torpinventeringar har genomförts och publicerats i olika skrifter.
Jätsbergs ovanligt rika torpmiljö kan med fördel lyftas genom olika
informationsinsatser eller vandringar. Kulturmiljövårdsbidrag och
informationsinsatser kan särskilt riktas till fastighetsägare för att främja
skonsamma renoveringar av torp, ekonomibyggnader och
landskapselement såsom stenmurar.
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FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR
Gällande riksintressebeskrivning
Jät [G 23] (Jäts sn) Växjö kommun
Motivering: Odlingslandskap som visar kontrasten mellan herrgårds-och bondejordbruk.
(Herrgårdsmiljö, Bymiljö, Kyrkomiljö, Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Jätsbergs säteri från 1600-talet med nuvarande herrgård uppförd
runt 1800 och med stora ekonomibyggnader, alléer och utmarkstorp samt stora fält.
Kulturmarken kring byn Östra Jät, där den gamla kyrkan från 1200-talet ligger, präglas av
stenmurar, odlingsrösen och brukningsvägar. Inom området finns också fornlämningar
med gravfält och större rösen samt den nya kyrkan från början av 1900-talet.

Den befintliga riksintressebeskrivningen beskriver kortfattat men väl miljöns
riksintressanta värde, och de viktigaste uttrycken omnämns översiktligt.
 Inga ändringar för riksintressebeskrivningen föreslås.
Herrgårdens utmarkstorp omnämns bland riksintressets uttryck, men inom
miljöns geografiska avgränsning innefattas endast Smedstorpet, beläget strax
nordväst om herrgården.
 En ändring av avgränsningen föreslås så att Jätsbergs utmark med
torplandskap väst och nordväst om herrgården innefattas. Ny gräns kan
förslagsvis följa herrgårdens fastighetsgräns i nord, nordväst och sydväst
om herrgården. Gränsändringen föranleder inga ändringar av
riksintressebeskrivningen, och kan därför genomföras av Länsstyrelsen
utan samråd med Riksantikvarieämbetet. Se karta på nästa sida.
KONSEKVENSER
En gränsändring innebär att även torplandskapet innefattas i riksintresset. Planoch tillståndsärenden ska därmed så långt möjligt ta tillvara miljöns
kulturhistoriska värden och de riksintressanta värdena får inte påtagligt skadas.
I torplandskapet kring Jätsberg skulle riksintressebestämmelsen t.ex. kunna
aktiveras vid bygg-, mark- och rivningslov enligt plan- och bygglagen.
Bestämmelserna skulle, enligt miljöbalken 12 kap 6§, även kunna aktiveras i
torplandskapet vid olika verksamheter och åtgärder som väsentligt kan komma att
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ändra miljön och som därmed ska samrådas med tillsynsmyndigheten.4 Sådana
verksamheter kan vara anläggning av mindre väg eller vandringsleder, anläggning
av ledningar, dikning. I ärenden där riksintressebestämmelsen aktiveras får
läsbarheten av torplandskapets karaktär – såsom torpbebyggelsen,
ekonomibyggnader, odlingslotter, vägnät – inte påtagligt skadas.
Alla torplämningar av torp som anlagts innan 1850, samt tillhörande anläggningar
såsom t.ex. fossil åkermark, skyddas som fornlämningar enligt 2 kap KML

Förslag på ny gräns för riksintresset Jät. Befintlig gräns markerad i gult, ny gräns
markerad i rött.

4

Se länsstyrelsens information: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/miljo‐och‐
klimat/verksamheter‐med‐miljopaverkan/tillstand‐och‐anmalan/tillstand‐
samrad/Pages/Samrad.aspx
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