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KORTFATTAD ÖVERBLICK 

Höö [G 6] (Stenbrohults sn)  
Motivering:   
Ensamgård där den rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng och utmark 
fortfarande i huvudsak speglar förhållandena före de genomgripande förändringarna av 
jordbruket ca 1800.   
 
Uttryck för riksintresset:   
Hemmanet utgör en samlad miljö som i väsentliga drag bevarar markslagstrukturen av 
ett äldre gårdsbruk, bl.a. med slåttrad äng. I anslutning till gårdsbebyggelsen finns rester 
efter en äldre, möjligen medeltida gårdsanläggning. 
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SAMMANFATTNING 
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra 
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Höö är beläget i södra 
Kronoberg och utgör ett av Älmhults kommuns tre riksintressen för 
kulturmiljövård. Miljön utgör även del av naturreservat och förvaltningen av Höös 
odlingslandskap sker enligt den av länsstyrelsen fastslagna skötselplanen. 

Riksintresset Höö består av ett av länets bäst bevarade odlingslandskap som i 
stora drag visar på ett jordbruk som inte kommit att påverkats av den agrara 
revolutionen under 1800-talet. Viss rationalisering av jordbruket har dock skett på 
Höö. Men det som är utmärkande ur regional synpunkt, är att den agrara 
revolutionen och dess uttryck i landskapet har skett inom ramen för ett äldre 
odlingslandskap. För att ge en rättvisande bild av den rumsliga fördelningen 
mellan tomt, åker, äng och utmark föreslås riksintresset utvidgas i sydväst för att 
inbegripa de öar som historiskt sett tillhört Höö och som bl.a. utgjort viktiga 
betesmarker för boskapen på Höö. 

Dagens landskap bedöms inte entydligt berätta om det ”ålderdomliga” 
odlingslandskapet. Landskapet har även rationaliserats och påverkats av ett 
omfattade ett sjösänkningsföretag som gjordes i syfte att tillgängliggöra mer 
brukbar mark under 1800-talets mitt. Företeelsen bedöms därmed vara ett 
regionalt särdrag för Kronoberg som väl kan studeras på Höö. 
Riksintressebeskrivningen behöver i sådant fall revideras. 

Höö även ett tydligt exempel på en ensamgård i länets randbygd. Ensamgården 
som miljötyp bedöms utgöra en viktig del i förståelsen av den agrara utvecklingen 
inom det perifera läget av det småländska höglandet.  

Utredningen föreslår två alternativa ändringar. Alternativ 1 innebär att 
riksintresset ursprungliga värdekärna är det ålderdomliga odlingslandskapet. För 
att ge en rättvisande bild av den rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng och 
utmark föreslås att riksintresset utvidgas i sydväst för att inbegripa de öar som 
historiskt sett tillhört Höö och som bl.a. utgjort viktiga betesmarker för boskapen 
på Höö. Förslaget bedöms kunna genomföras utan att riksintressebeskrivningen 
ändras. 

Alternativ 2 innebär att inom det befintliga riksintressets gränser även inbegripa 
berättelsen om det omfattande sjösänkningsföretaget om genomfördes på 1850-
talet. I sådant fall krävs att riksintressebeskrivningen ändras. Förslag på ny 
riksintressebeskrivning föreslås. 
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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: 
 

 Förvaltningen av Höös odlingslandskap ska ske enligt den av länsstyrelsen 
fastslagna skötselplanen för naturreservatet. [1] Naturreservatets 
bestämmelser bör dock ses över för att bättre stämma överens med den 
historiska markanvändningen.  

 Möjligheter att återställa igenvuxen åker- och betesmark bör ses över och 
ske i samråd mellan sakkunniga inom natur- och kulturmiljövården. 

 Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift 
och skötsel av landskapselement. 

 Bevara och tydliggör de fysiska spåren av det ålderdomliga 
odlingslandskapet som tillhört ensamgården, exempelvis omfattande ängs- 
och betesmarker, terrasserade åkrar, lövskogsdominerade utmarker. 

 Bevara och tydliggör de fysiska uttrycken som speglar odlingslandskapet 
efter sjösänkningen på 1850-talet, exempelvis utdikade plana åkrar, 
mossodlingar, stenmurar och röjningsrösen, gårdsmiljön från 1800-talets 
andra hälft och torpmiljöerna på Höö och på ön Lång. 

 Ny bebyggelse bör inte uppföras på ett sätt som kan hindra eller störa 
upplevelsen av ensamgårdens historiska strukturer. Vidare avstyckningar 
bör undvikas. 

 Spår av Höö sannolika medeltida gårdsanläggning bör framhävas och 
vårdas. Miljön får inte bebyggas eller grävas bort, (skyddad enligt 
Kulturmiljölagen). 

 Informationsskyltarna kan förbättras och utvecklas, översyn bör ske i 
samråd mellan länsstyrelsens naturvårds- och kulturmiljöenhet.  

 

                                                 
[1] Kulturmiljöprogrammet. 
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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 inter-
vjuundersökningar 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 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 
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UTGÅNGSPUNKTER 
Höö utgör ett av Älmhults kommun fyra riksintressen för kulturmiljövård. Strax 
söder om Höö ligger området Råshult [G 5] som visar ett odlingslandskap i Carl 
von Linnés födelsebygd med komministerbostället Råshult samt sockencentrum 
med 1800-talsprägel. Råshult är även ett kulturreservat. Vidare finns 
fornlämningsmiljön Römningenområdet [G 4] med ett av landets tätaste bestånd 
av hällkistor från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder med 
anslutande boplatser.  Söder om Höö ligger Älmhults stationssamhälle [G 3] som 
planmässigt illustrerar ett järnvägssamhälle uppbyggt enligt det 1800-talets 
stadsbyggnadsideal. Hittills har fördjupade kunskapsunderlag gjorts för 
Römningenområdet och Älmhults stationssamhälle.  

Älmhults kommun har tidigare uppgett (Länsstyrelsens intervjuundersökning 
2010) att det generellt sett råder det ett lågt exploateringstryck inom riksintressena 
för kulturmiljövården och att kommunen inte har upplevt några svårigheter med 
hanteringen av riksintresset Höö. 

Nuvarande ägare till Höö gård driver kursverksamhet i landskapsvård samt Bed 
and Breakfast i mangårdsbyggnaden.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Höö- Fördjupad beskrivning av en kulturmiljöav riksintresse 
Sida 10 av 43 

 
 

PLANLÄGE, PROGRAM OCH ÖVRIG LAGSTIFTNING 
I Älmhults kommuns översiktsplan från 2006 behandlas riksintressen i kapitlet 
om Allmänna intressen. I kommuns översiktplan anges inga konkreta 
utvecklingsförslag för Höö. Kommunens ställningstagande gällande riksintresset 
formuleras såhär: ”kommunen ska verka för att riksintressen för naturvård, 
kulturminnesvård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön”. Kommunens generella kulturmiljöinriktning i översiktsplanen är;  

 att se kulturmiljö, fritid och turism som en helhet och att förvalta och vårda 
kommunens kulturarv samtidigt som besöksnäringen stimuleras och möjligheterna till 
fritidsaktiviteter och friluftsliv utvecklas.  

 Att genom aktiva åtgärder bidra till att skapa engagemang för bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

 att aktivt verka för att samverkan inom turismen ytterligare utvecklas och att turismen 
i kommunen stimuleras 

Kommunen arbetar just nu med en ny översiktsplan som ska vara klar år 2015. 

Området kring Höö omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Höö ingår i ett sammanhängande riksintresse för naturvården, områdesnummer: 
NRO07011/Möckelnområdet.  En stor forskningsinsats gällande flora och fauna 
har gjorts i området under 1970- och 80-talen. Det utgör därför ett särskilt viktigt 
vetenskapligt referensområde.  Naturreservatet omfattar förutom ön Höö 
vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. Höö ingår även inom 
riskintresse friluftsliv samt utgör natura 2000-område.1 Se karta nästa sida. 
 
Höö ingår i kommunens kulturmiljöprogram från 1980-talet samt i det regionala 
kulturmiljöprogrammet.  

                                                 
1 Möckelnområdet ”Möckeln är den största oreglerade näringsfattiga sjön på den 
sydsmåländska sjöslätten. Sjön har mycket varierande stränder med bl.a. tydliga strandhak 
och strandplan från tiden före en stor sjösänkning på 1800‐ talet. Den är mycket flikig och har 
varierande bottnar. Beroende på berggrund med ett stråk av hyperitdiabas, jordarter, 
vattentillgång och skiftande kulturprägel har bygden en mycket stor mångfald av rika 
biotoper. 
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Karta som visar Naturreservatets utbredning som 
överlappar riksintresset för kulturmiljövård. 
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KULTURHISTORSK ANALYS 

DEN REGIONALA SKALAN 
Kronoberg präglas tydligt av två centralbygder, ett i öster och ett i 
väster, där bosättning, odlingsmark och infrastruktur varit som 
mest koncentrerade allt sedan forntiden. Det som idag omfattas av 
Älmhults kommun har i flera kulturhistoriska avseenden utgjort ett 
gränsland. Dels i förhållande till den gamla gränsen mot Danmark. 
Dels kring den ännu äldre gränsen mellan de båda folklanden 
Finnveden och Värend, som i vissa hänseenden också utgör 
skiljelinjen mellan Väst- och Östsverige 

Södra Kronoberg präglas av ett lätt kuperat landskap, rikt på sjöar 
och skogsvegetation. Landskapet har i historisk tid haft en tydlig 
sydsvensk prägel och utmed det sydsvenska höglandets södra 
sluttningar dominerade de öppna landskapen med sina ädellövträd. 
Sedan framförallt 1800-talet utgörs vegetationen framförallt av 
gran. Flera större kommunikationsleder passerar Södra Kronoberg 
i nord-sydlig riktning. Det är främst längs de större landsvägarna 
och i stationssamhällena längs järnvägen som regionens mest 
betydande tätorter har växt fram under 1800- och 1900-tal. Den 
historiska bebyggelsebilden har fram till dess dominerats av små 
och medelstora byar med upp till fyra hemman. 

Älmhults kommun är belägen utanför centralbygderna, och byarna 
är ofta mindre och inte sällan etablerade först under medeltiden. 
Adeln har generellt haft mindre utbredning utanför 
centralbygderna, men just kring Möckeln är frälsets närvaro 
påtaglig och här finns flera säterier. I perifera lägen i Värend och 
Finnveden är annars ensamgårdar vanligt förekommande. 

 
Söder om Höö ligger centralorten Älmhult som växte långsamt i 
storlek fram till 1862, då en järnvägsstation till Södra stambanan 
anlades. Längs med södra stambanan finns ett flertal typiska 
kommunikationsmiljöer och även verksamheter som har koppling 
till främst vattenkraft och skogsnäring.  

 

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

De förhistoriska gravarnas ålder och 
utbredning. Källa: Stefan Höglin 

Ängsmarkens andel av inägorna 1865. 
Källa: Stefan Höglin; SCB 
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Norr om Höö på andra sidan av Möckeln ligger Agunnaryds kyrko- och bymiljö 
och strax söder om Höö ligger Stenbrohult och Linnés Råshult som bevarar ett 
ålderdomligt odlingslandskap. Strax söder om Höö ligger herrgården Möckelsnäs 
på en holme i sjön. Strax söder om Höö ligger orten Diö som har medeltida anor 
och som ligger vid den viktiga transportleden och kraftkällan Helgeån. i Diö har 
funnits en masugn och järnframställning under medeltiden. 

 

 
Ensamgården – korta fakta 

 Med en ensamgård menas en jordbruksfastighet som inte tillhör by. Ensamgården 
låg utanför den reglerade byns kollektiva beslutsordning i form av exempelvis 
bystämmor och byordningar. (källa; Riksantikvarieämbetes miljötypslista). 

 Systemens uppkomst; 1600-talets första hälft. 

 Den animaliebaserade produktionen blev basen vilket ställde krav på goda 
kommunikationsmöjligheter. 

 Ekologiska förutsättningar var god tillgång till betesmarker med riklig 
gräsvegetation, närhet till vatten för kreaturens vattenbehov. 

 Skatteskyldigheten för boskapsinriktade jordbruk bestod bl.a. av leveranstvång av 
fårgödsel till salpetersjuderierna för kruttillverkning och pottaskeframställning för 
framställning av såpa.  

 

Källa; Vad berättar en by? Riksantikvarieämbetet 1996. 
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DEN LOKALA SKALAN 

LANDSKAPET IDAG 
 
Höö är en kuperad ögrupp som är belägen i sjön Möckeln. Ön nås från fastlandet 
via en smal stenlagd bro från halvön Djöveln. Vid brofästen finns en 
parkeringsplats som tillhör naturreservatet där det även finns informationstavlor 
över området. Ön är kuperad och en smal väg som delvis är kantad med 
stenmurar leder upp till Höö gård som är belägen på en platå i direkt anslutning 
till en mosaik av fossila åkrar och omgivande slåtterängar. I odlingslandskapet står 
även många hamlade träd av olika åldrar. Central på öns höjdplatå finns en 
gårdsmiljö som består av en stor mangårdsbyggnad, ett annex, ekonomibyggnader 
och en större tillbyggd ladugård. Från gården leder bruksningsvägar och spår av 
fägator ut i odlingslandskapet. Högplatåns västra och östra sluttningar bildar på 
många ställen branta stup. 
 På den östra sidan av ön består bergrunden av grönstensinslag vilken framträder 
som mörka bergspartier intill strandkanterna i söder. Längre västerut avtar i 
moränen vilket även avspeglar sig i växtsammansättningen. Strax öster om det 
öppna odlingslandskapet vidtar ett lövdominerat skogområde som förr användes 
till svedjebruk och skogsbete men som idag nyttjas som naturbetesmark.  
 
Öster om Höö gård leder en stenskodd brukningsväg ner till ett strandplan där 
spår av en äldre gårdsmiljö i nordost finns bevarad. Bl.a. finns husgrunder, en 
källare, en brunn, och terrasser. Längs med strandlinjen finns tydliga strandhak, 
strandplattåer och betespåverkade skogspartier.  
 
Från Höö leder en bilväg söder ut som intill den södra stranden når ett område 
med ett antal avstyckade tomter som innehåller fritidshus samt en torpmiljö av 
18/1900-talstyp. Även strax norr om brofästet i öster ligger en avstyckad tomt 
som är bebyggd med en villa som är byggd på 1920-talet.  
 
Från Höö och väster ut finns en grusad bilväg som löper ut på en bakning över till 
ön Lång. På ön dominerar blandskog men det finns även planterade områden och 
lövskogsdominerade partier och spår av f.d. odlingsmarker. Längs med vägen på 
ön Lång öppnar sig en glänta där ett större vårdträd vittnar om att det på platsen 
tidigare stått ett torp.  
 
Runt om Höö finns ett antal mindre öar, varav de större öarna är tydligt 
betespåverkade. Spår av en f.d. åker eller äng kan skönjas på ön Lindö.  
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F.d. torpet 
Gustafslund 

Ön Lång 

Gamlegård 

Höö gård 

”Torpet” 

Lindö 

Djöveln 

Avstyckade 
tomter 

Bankning 

Bro 

Höö från norr. Foto: 
Länsstyrelsen Kronoberg 

Gårdsmiljön på Höö. Foto: 
Länsstyrelsen Kronoberg 

Översikts av platsnamn och strukturer. 
Flygfoto: Google maps. 
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Kort historik 
Höös äldre bosättningshistoria är ännu inte klarlagd då det mycket få källor finns 
bevarade. Mycket beroende det på att hemmanet utgjort en ensamgård, vilket har 
inneburit att det inte funnits behov av formella överenskommelser med nära 
grannar eller av skiften. Därför finns inga detaljerade kartor som visar gårdens 
markanvändning i äldre tider. Den äldsta kartan som mer specifikt redovisar 
gårdstomtens placering är ritad på 1840-talet i samband med sjösänkning 
företaget. Den äldsta detaljerade kartan som redovisar markanvändningen, är den 
ekonomiska kartan från år 1950. Av mantalslängder och husförhörslängderna får 
vi dock veta något om vilka som ägt gården och hur många som bott inom 
hemmantes gränser.   

Att här har vistats människor sedan stenåldern står klart, men 
när den fasta gårdsbebyggelsen etablerades är mer osäkert. På 
Höö och ön Lång har slagg hittats vilket antyder att 
järnframställning kan ha funnits på platsen. Eventuellt kan 
gården ha haft en funktionell koppling till den masugn som 
fanns i Diö. Läget måste ha varit strategiskt intill den farled 
som då löpte längsmed Helgeån. 

I Gustav Vasas jordebok från 1553 omnämns en gård vid 
namn ”Högen”. Om det är Höö som avses finns tecken på att 
bebyggelsehistorien kan sträcka sig tillbaka till medeltiden. Ett 
annat alternativ är att Höö är en avstyckad gård från något av 
de omkringliggande säterierna, möjligtvis det söder ut belägna 
säteriet Möckelsnäs, under 15/1600-talet. Höö kan rimligtvis 
ha använts till sommarbete till någon av gårdarna, vilket även 
gårdsnamnet antyder. 

En av de äldsta källorna bevarade är kyrkohandlingar från Agunnaryds församling 
där vi möter ägaren till Höö i början av 1600-talet, här under namnet ”Germund i 
Höö”.  Samme Germund omnämns även som nämndeman vid ett ting år 1616 
under Sunnerbo häradsrätt.2 Sannolikt utgjorde boskapsskötseln tyngdpunkt med 
omfattande ängs- och betesmarker samt ett småskaligt åkerbruk. Under 1600-talet 
fram till 1700-talets slut skattades Höö gård till 1 mantal3. Hemmanet taxerades 

                                                 
2 Höö i äldre tid, Ola Andréasson, otryckt dokument daterat Killeberg 15 april 2012. 
3 Ett mantal, hemmantal var en svensk kameral taxeringsenhet eller besuttenhetsmått som 
utgjorde grund för beskattning. Mantalet beräknades som regel i åker‐ och ängsmark, och 
uppskattades i tunnor (tunnland) och kappar efter hur mycket säd man kunde odla på 
marken. Därigenom borträknades skogsdungar och tomter. 
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Karta från 1600-talet. Källa; 
Lantmäteriet. 
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högt och måste ha varit inkomstbringande, vilken kan jämföras med att 
genomsnittshemmanägaren under 1800-talet var taxerad till ca ¼ eller 1/3 mantal.  
Därefter finns en period under 1800-talets början då hemmanet var delat i 1/3 
mantal med tre olika brukningsenheter. År 1820 ser det exempelvis ut som att hela 
fyra familjer med tjänstefolk ska ha bott på Höö, totalt ca 25 personer. Sannolikt 
rörde det sig om en s.k. sämjedelning där man var överens sinsemellan utan att det 
fick någon formalisering. Under 1800-talet har hemmansägarna delvis haft det 
ekonomiskt svårt vilket bl.a. uttrycks genom att hemmansägaren är upptagen som 
fattighjon och backstugesittare. Med tanke på topgrafin och de naturliga 
förutsättningarna är det sannolikt var Höö:s drevs som ett småskaligt jordbruk 
med tyngdpunkt på boskapsskötsel. 

Från och med att gården säljs till familjen Hörberg (vars 
ättlingar än idag äger Höö gård) på 1840-talet återgick 
Höö till att vara enskilt brukad ”ensamgård”.  

Under 1850-talet sänktes sjön Möckeln med närmare två 
meter. Sjösänkningen fick stora effekter på landskapet 
och resulterade nya brukbara odlingsmarker. I samband 
med sjösänknigen tillkommer två nya torp, ett på ön 
Lång och ett på södra Höö.4 Torpmiljön på södra Höö 
revs på 1880-talet för såsmåningom ersättas av en ny 
byggnad. Torpet på Lång revs år 1908. 

Under 1900-talet avvecklas den mejeribaserade 
verksamheten på och odlingslandskapet påverkas av ny 
markanvändning med bl.a. fårskötsel och fruktodlingar. Under 1900-talets första 
hälft genomförs ett antal tomtavstyckningar. Bland annat tillkommer villor och 
fritidsbostäder på den södra delen av ön intill ”Torpet”. Strax norr om brofästet i 
öster avstyckades ytterligare en tomt på 1920-talet.  Torpet Gustavslund som 
byggdes på 1850-talet på ön Lång rivs eller flyttas år 1908 och odlingslandskapet 
på öarna växer långsamt igen.  

Under 1900-talets mitt byggs den nuvarande väg och brostrukturen mellan 
fastlandet i öster och Höö.  På 1940-talet byggdes även en bilväg från Höö till 
Gustafslund på ön Lång. Även vissa justeringar av vägarna genomfördes på ön 
Höö på 1980-talet. 

 

                                                 
4 Skogsvårdsstyrelsen, Kulturhistoria och markanvändning på Höö. 
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Karta från 1869. Källa: 
Lantmäteriet. 
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Närmare analys av odlingslandskapet på Höö 

Landskapet innan den agrara revolutionen - Jämförande analys 
En viktig källa som beskriver utvecklingen på Hö är Skogsvårdsstyrelsen 
kartläggning av äldre platsnamn och intervjuer med tidigare fastighetsägare till 
gården samt den ekonomiska kartan. En viktig utgångspunkt i resonemangen om 
Höö som brukningsenhet är att hemmanet med tanke på den höga taxeringen 
sannolikt inbegrep öarna södra och norra Lång samt ett större antal minder öar 
runt om Höö. Sannolikt motsvarade egendomen Höö det område som framträder 
på ekonomiska kartan från år 1950. 
 
Eftersom äldre källmaterial som redovisar markanvändningen saknas för Höö kan 
en jämförande analys av ensamgården Äspetuna i Tingsryds kommun användas 
som referens. Äspetuna har en rumslig fördelning som kan jämföras med 
förutsättningarna på Höö och har bevarade källmaterial från 1600-talet som 
beskriver gårdens in- och utägor. Äspetunas inägor finns tydligt dokumenterade i 
en karta från 1600-talet (se nästa sida) där inägornas gränser fortfarande kan 
skönjas i den ekonomiska kartan från 1950-talet. Landskapet kan ses som ljusare 
partier i landskapet. De mörkare partierna utgjorde gårdens utmark och nyttjades 
till bl.a. bete och självhushållning av ved och tjära.  
 
I jämförelse med Äspetuna förefaller vara rimligt att anta att Höös högplatå, som 
på den ekonomiska kartan ses som svagt ljusgröna partier med småflikiga åkrar, 
utgjorde inägor fram till sjösänkningen på 1850-talet. Av den ekonomiska kartan 
kan de småflikiga åkrarna utläsas tydligt. Vidare är det rimligt att anta att utmarken 
bestod av det lägre liggande landskapet och de intilliggande öarna. Åkrarnas 
placering på den östra sidan av Höö motsvarar även den sidan av ön som 
innehåller den näringsrika diabasen och som sannolikt utgjort en förutsättning till 
markanvändningen fram till jordbruksrationaliseringarna på 1800-talet.  
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Ekonomiska kartan 1950. Källa: Lantmäteriet. Observera de svagt 
ljusgröna landskapet i öster. Källa: lantmäteriet. 

Flygfoto 2013. Höjdplatån med ålderdomligt åkerlandskap  som 
sannolikt utgjort inägor är markerad med gul ring. Underlagskarta; 
Google maps. 

1600-talskarta av ensamgården Äspetuna som 
markerar gårdens inägor. Källa; Lantmäteriet. Ekonomiska kartan från 1950-talet där inägorna fortfarande 

kan skönjas som svagt ljusgröna partier i landskapet.  Källa; 
Lantmäteriet. 
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Fakta- sjösänkningar under 1800-talet 
 Sänkning och utdikning av sjöar och vattensjuka marker har sedan 

århundraden tillbaka tillämpats i Sverige. Redan i de medeltida 
landskapslagarna fanns bestämmelser om dikning och strömresningar.  

 I och med en växande befolkning och behov av mer odlingsbar mark 
sköt markavvattning för utvinning av åkermark fart på allvar under 1800-
talet. Den mest intensiva sjösänkningsperioden varade från 1880-talet till 
1930-talet.  

 Statens understödjande verksamhet för torrläggning av mark för 
jordbruksändamål går tillbaka till 1840-talet. Från denna tid beviljades 
lån och bidrag till utdikningar och avtappningar av sankmarker och sjöar; 
åtgärder som intensifierades på 1880-talet. (Källa Vattenmyndigheten- Södra 
Östersjön, Mörrumsåns och Helgeåns avrinningsområde)   

 I Kronoberg var man, för att utöka odlingsmarken, framförallt hänvisad 
till våtmarker som gjordes odlingsbara genom sjösänkningar och 
utdikningar.  

 En viktig förutsättning var plogen som kom att bli allt vanligare fr.o.m. 
1870-talet. 

 I ett län där utsikterna att kunna utvidga åkermarken var högst 
begränsade blev möjligheten att odla upp mossar och torrlagda sjöar av 
största betydelse och Kronoberg blev också ett av de främsta länen i 
landet att utnyttja denna möjlighet. (Källa Agrarhistorisk Landskapsanalys, 
Kronobergs län, 1998) 

 Riksintressen som speglar sjösänkningsföretag saknas i Kronoberg men 
finns representerat bl.a. i Västerbottens län (Risträsk) och Stockholms 
län (Norsjön). 
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Effekter av sjösänkningen under 1800-talet 
Främsta syftet med sjösänkningen av Möckeln 
var att tillskapa mer brukbar mark. Våtmarker 
och dyområden skulle kunna nyttjas som kärr 
och att sidvallsängar skulle kunna omvandlas 
till åker.  

För södra och norra Höö innebar 
sjösänkningen nya åkrar, mossodlingar, mader5 
och betesmarker. Se exempelvis platsnamnen 
”Ikekärr, "Låckakärr”, Svenskärr” och 
”Trädan”. Se karta med platsnamn från 
Skogsstyrelsens Pm. Nu utökades således 
gårdens inägor åt öster och norr. De nya 
åkrarna krävde dock omfattande stenröjning.  
Vidare innebar sjösänkningen att det var 
möjligt att på vissa partier i norr vada över till 
ön Lång. Om det tillkommit åkrar, 
mossodlingar m.m. ön Lång är idag okänt. 
Dock är det sannolikt eftersom det byggdes ett 
torp på Lång på 1850-talet (Gustafslund).6  

Även på den södra sidan av Höö vid den 
nuvarande platsen för ”torpet” tillkommer ett 
torp strax efter sjösänkningen. 7Nu byggs även 
en stenskodd bankning med överliggande 
träkonstruktion mellan Höö och fastlandet i 
öster. Efter par år efter sjösänkningen, år 1863, 
byggs en ny stor mangård och såsmåningom 
ett annex år 1870. Mangården byggs i 
herrgårdsliknande stil med påkostade snickerier 
i senempirstil. Enligt kartan från 1843 ser 
gårdstomten ut att vara densamma som nyttjas 
idag. På 1840-talet uppförs ett bränneri i sten 
som tillverka brännvin. Å 1870-talet uppförs 
även en ny ladugård efter en brand.  

                                                 
5 Mader som är en specialform av fuktängar som ofta gav en god skörd. 
6 Skogsvårdsstyrelsen, Kulturhistoria och markanvändning på Höö. 
7 Torpet revs på 1880‐talet och det nuvarande torpet byggdes. 

Karta från 1843 tillhörande beslut om sjösänknings 
företaget. Höö gårdstomt utmärkt, samt svag 
markering som visar förbindelsestråket mellan 
fastöandet i öster och Höö. Källa; Lantmäteriet. 

Karta från 1950, några av de nya odlingar på Höö 
som uppkommer efter sjösänkningen. Källa; 
Lantmäteriet. 
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 Jordbrukseffektiviseringar under 1900-talet 
Fram till 1930-talet bedrevs mjölkproduktion med 
leverans till mejeri på Höö.8 Kor för självhushållning av 
mjölk fanns dock kvar på Höö fram till 1960-talet. 
Därefter dominerade fårskötsel och omkring 100 får 
fanns på gården. I samband med övergången till 
fårskötsel anlades stora fruktodlingar och vissa åkrar 
planterades med bl.a. körsbär och plommon. Spår av 
dessa finns kvar än idag även om stora delar är borttagna.  
 
Under 1900-talet rationaliserades vissa åkrar genom att 
särskiljande stenmurar togs bort, exempelvis på den s.k. 
”Storåker” och ”Stallåkern” som ursprungligen var 
indelad i tre delar. Se platsnamnen på nästföljande sida. 
Även mindre åkrar togs även ur bruk, exempelvis vid 
Gamlegård i nordost och åkrarna ”Syringen”, ”Stallåker, 
Annefåll och ”Skeppstafåll”.  Detta gällde speciellt de 
åkrar som brutits upp på 1800-talet, som nu hade blivit näringsfattiga. Under en 
period fanns enligt uppgift även statare på Höö, hur och var de bott framgår inte 
av källorna.9 Den sista stataren ska ha lämnat Höö så sent som år 1932.  

Markanvändningen på ön Lång 
Under 1700-talet fram till sjösänkningen är det mycket sannolikt att ön som då 
bestod av två särskiljda öar nyttjades till sommarbete för boskapen. Efter 
sjösänkningen flyttar den en torpare med familj till ön, det sker på 1850-talet. 
Torparen lät bygga ett bostadshus i lera och vedträ. Torparen hade enligt uppgift 
ingen dagsverksskyldighet på Höö. Enligt uppgift var en viktig inkomst för 
torparen att hugga ner jätteekar på ön för att barka dem och sälja till garverier. 
Med tanke på platsnamnen som kan ses på ekonomiska kartan; ”Nissalycke” tyder 
det på att ett hägnat odlingslandskap fanns på ön. Vi vet även att det före 1910-
talet inte fanns någon skog på ön Lång då ön betades. Ön betades dock av 
småbetesdjur fram till 1950-talet. Därefter planterades delvis skog och ön har 
långsamt växt igen.  Under 1970/80-talet genomfördes noggranna 
växtinventeringar på ön som bekräftar öns tidigare funktion som viktig del i Höös 
odlingslandskap. 
 

                                                 
8 Skogsvårdsstyrelsen, Kulturhistoria och markanvändning på Höö. 
9 Skogsvårdsstyrelsen, Kulturhistoria och markanvändning på Höö. 

Generalstabdskartan, 1869. Källa; 
Lantmäteriet. Observera landförbindelsen 
till Höö samt torpet Gustafslund. 
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Karta tillhörande Skogsvårdsstyrelsens Pm. Kulturhistoria och markanvändning på Höö. 
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BEDÖMNING 

MILJÖNS RIKSINTRESSANTA VÄRDE 
Höö bedöms utgöra ett av länets bäst bevarade odlingslandskap och som i stora 
drag visar på ett jordbruk som inte kommit att påverkats av den agrara 
revolutionen under 1800-talet. Viss rationalisering av jordbruket har dock skett på 
Höö. Men det som är utmärkande ur regional synpunkt, är att den agrara 
revolutionen och dess uttryck i landskapet har skett inom ramen för ett äldre 
odlingslandskap. Sannolikt är det den bergiga topografin och den stenbundna 
jorden på Höö som har begränsat möjligheterna att utöka jordbruket och de 
naturliga förutsättningarna har på så vis haft en konserverande effekt på 
odlingslandskapet.  

Vidare är Höö ett tydligt exempel på en ensamgård i länets randbygd. 
Ensamgården som miljötyp bedöms utgöra en viktig del i förståelsen av den 
agrara utvecklingen inom det perifera läget av det småländska höglandet. 
Riksintressen som speglar ålderdomliga ensamgårdar saknas i övrigt i Kronobergs 
län (gäller således inte utflyttade eller avstyckade ensamgårdar under 1800-talet).  

Dagens landskap bedöms inte entydligt berätta om det ”ålderdomliga” 
odlingslandskapet. Landskapet har även rationaliserats och påverkats av ett 
sjösänkningsföretag som gjordes i syfte att tillgängliggöra mer brukbar mark under 
1800-talets mitt. I ett län där utsikterna att kunna utvidga åkermarken var högst 
begränsade blev möjligheten att odla upp mossar och torrlagda sjöar av största 
betydelse, och Kronoberg blev också ett av de främsta länen i landet att utnyttja 
denna möjlighet. Företeelsen bedöms därmed vara ett regionalt särdrag som väl 
kan studeras på Höö.  

En revidering av riksintresset föreslås ske i enlighet med två alternativ. Alternativ 
1) innebär att riksintresset i söder och väster för att ge en rättvisande bild av den 
rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng och utmark. Alternativ 2) innebär att 
även jordbruksrationaliseringarna som gjordes under 1800-talet lyfts in 
riksintresset i syfte att spegla det regionala särdraget med sjösänkningar.  
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 FYSISKA UTTRYCK I LANDSKAPET  

Ett ovanligt välbevarat ålderdomligt odlingslandskap 
 Brukade småflikiga åkrar samt ett antal fossila åkrar, ofta med impediment 

och solitärträd, åkrarna är främst lokaliserade på platån i landskapet på den 
östra sidan av Höö. 

 Stor andel ängs- och betesmark och relativt omfattande och 
betespåverkade utmarker.  

 Terrasseringar, stenmurar, röjningsrösen, stenmurar, jordvallar, 
brukningsvägar, fägator, hamlade träd m.m. som berättar om 
kontinuiteten i brukandet. 

Ensamgård  
 

 Enskilt placerad gårdsmiljö där Höö gård som dominerar på huvudön, 
gården centrerat åkrarna och är en tydlig strukturell knutpunkt i 
odlingslandskapet. 
 

 Odlingslandskap som till största del är sammanhängande och inte 
styckats av. 

 Avsaknad av spår av skiften och ägogränser i landskapet. 

 Omfattande betesmarker med riklig gräsvegetation, närhet till vatten för 
kreaturens vattenbehov. 

 
 Omfattande betesmarker, närhet till vatten för kreaturens vattenbehov. 

 
 Annexets källare som tidigare utgjort gårdsbränneri och berättar om 

typiska bisysslor. 
 

 Spår av tidigare gårdstomten Gamlegård som är belägen öster Höö med 
huseras, stenmurar, källargrunder, nedrasade skorstensmurar, brunn, 
jordvallar och gropar i marken. 
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Jordbruksrationaliseringar under 1800-talet 
 Förskjuten strandlinje, nya öar och landskapsformer med tydliga 

strandhak och strandplatåer. 

 Åkrar och mossodlingar som är belägna på den västra och norra sidan av 
ön som tidigare utgjorts av kärr och våtmarker, bl.a. ”Ikekärr” och 
”Låckakärr”, dikningar och mer regelbundna former, omfattande 
stenmurar och röjningsrösen. 

 Timrad mangårdsbyggand i två våningar på stensockel, fasad med 
bevarade fönster och snickeridetaljer delvis i senempir. Ladugård bygd i 
vinkel i trä från 1870-talet. Annex från 1870-talets andra hälft.  

 Vägbankningen till ön Lång och till fastlandet. 

 Bebyggelsen ”torpet” med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. 

 Spår av odlingslandskap på intilliggande öar. 

 Spår av f.d. torpmiljö på ön Lång. 
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Det ålderdomliga 
odlingslandskapet  
 

 

Det ålderdomliga 
odlingslandskapet - Terrasserad 
fossil åker på östra Höö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuperat ängs- och betesmarker på 
östra Höö. 

 

 

 

 
 

 

 

Inägornas sannolika utbredning 
innan jordbruksrationaliseringarna 
på 1800-talet.   
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Ensamgården 
 

 

Mangårdsbyggnaden från 1800-
talet belägen på platå i landskapet 
intill det kuperade åkerlandskapet. 

 

 

 

 

 

 

 
Ensamgården som dominerar på 
ön och samlar vägar, fägator och 
åkermarken kring sig.  

 

 

 

 

 

Höö gårdstomt, belägen centralt 
intill åkermarken på östra Höö. 
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Gamlegård (tidigare gårdstomten) 

 

Källargrund i Gamlegård på östra Höö. 
 

 

 

 

 

 

 

Uppmätning av bebyggelselämningarna 
”Gamlegård” 1987. Källa Smålands museum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Den f.d. gårdsmiljön ”Gamlegård” är belägen 
strax intill strandkanten på östra Höö. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Höö- Fördjupad beskrivning av en kulturmiljöav riksintresse 
Sida 30 av 43 

 
 

Jordbruksrationaliseringar 
på 1800-talet 

 

Mossodling som tillkommit efter 
sjösänkningen på västra Höö. 
Plan åker, dikad och med 
omgivande stenrösen. 
 

 

 

 

 

 

 

Mossodling som tillkommit efter 
sjösänkningen på västra Höö 
(”Låckakärr”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya mossodlingar. Information 
om odlingar på Lång saknas. 
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Jordbruksrationaliseringar på 
1800-talet 

 
Torpmiljö intill stranden på södra 
Höö, fastighet som är idag är 
avstyckad och kallas ”Torpet”. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnad till torpmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torpmiljön på södra Höö. 
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Strandhal som markerar den tidigare strandlinjen innan sjösänkningen. Intill 
bebyggelselämningarna vid Gammlegård.  

  

Jordbruksrationaliseringar 
på 1800-talet 

 
Tydliga spår av tidigare 
strandlinjen. Strandhak intill 
Gamlegård på östra Höö. 

 

 

 

 

 

Spår av torpmiljö på den väster 
ut belägna ön Lång. 
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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: 

 Förvaltningen av Höös odlingslandskap ska ske enligt den av länsstyrelsen 
fastslagna skötselplanen för naturreservatet. [1] Naturreservatets 
bestämmelser bör dock ses över för att bättre stämma överens med den 
historiska markanvändningen.  

 Möjligheter att återställa igenvuxen åker- och betesmark bör ses över och 
ske i samråd mellan sakkunniga inom natur- och kulturmiljövården. 

 Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift 
och skötsel av landskapselement. 

 Bevara och tydliggör de fysiska spåren av det ålderdomliga 
odlingslandskapet som tillhört ensamgården, exempelvis omfattande ängs- 
och betesmarker, terrasserade åkrar, lövskogsdominerade utmarker. 

 Bevara och tydliggör de fysiska uttrycken som speglar odlingslandskapet 
efter sjösänkningen på 1850-talet, exempelvis utdikade plana åkrar, 
mossodlingar, stenmurar och röjningsrösen, gårdsmiljön från 1800-talets 
andra hälft och torpmiljöerna på Höö och på ön Lång. 

 Ny bebyggelse bör inte uppföras på ett sätt som kan hindra eller störa 
upplevelsen av ensamgårdens historiska strukturer. Vidare avstyckningar 
bör undvikas. 

 Spår av Höö sannolika medeltida gårdsanläggning bör framhävas och 
vårdas. Miljön får inte bebyggas eller grävas bort, (skyddad enligt 
Kulturmiljölagen). 

 Informationsskyltarna kan förbättras och utvecklas, översyn bör ske i 
samråd mellan länsstyrelsens naturvårds- och kulturmiljöenhet.  

                                                 
[1] Kulturmiljöprogrammet. 
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ATT VÅRDA, UTVECKLA OCH STÄRKA RIKSINTRESSET 
Ett område av riksintresse bär på resurser och möjligheter som ska tas tillvara i 
samhällsplaneringen. Nedan följer förslag på hur riksintresset kan vårdas, stärkas, 
utvecklas och/eller utgöra en resurs i utvecklingsprojekt, besöksnäring eller annan 
verksamhet. 

Råshult-Höö 

Fyra km söder om Höö ligger området Råshult [G 5] som visar ett 
odlingslandskap i Carl von Linnés födelsebygd med komministerbostället Råshult 
samt ett sockencentrum med 1800-talsprägel. Råshult är även ett kulturreservat. 
Förslagsvis kan Höö och Råshult som besöksområden marknadsföras 
tillsammans. Även skyltning i Diö eller annan ort skulle kunna locka besökare till 
Höö. 

Södra sidan av ön Höö 
På den södra sidan av ön domineras landskapet av ett antal avstyckade tomter och 
har en karaktär som avviker från omgivande landskap.  Det framgår tydligt att den 
här delen av landskapet inte ingår i naturreservatet. Här finns även en torpmiljö 
som berättar om effekterna av sjösänkningsföretaget som genomfördes på1850-
talet. Här framträder även den svarta diabasen i strandkanten som varit den 
historiska förklaringen till växtligheten på den östra sidan av ön. Miljön bör 
inkorporeras bättre i odlingslandskapets övergripande karaktär. Exempelvis kan 
skyltning om stenåldersboplatsen och torpet införas för att locka besökare även 
till denna sida.  

Skyltningen på Höö har utvecklingspotential 

Besökare som anländer till Höö har relativt bra tillgång till information om 
platsens naturvärden, medan kulturvärdena är sämre beskrivna. Enligt 
länsstyrelsens naturvårdsenhet som ansvarar för skötseln av naturreservatet på 
Höö ska skyltarna på ön bytas ut inom kort. Förslagsvis bör detta ske i samarbete 
med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att uppnå ett väl sammanvägt och 
enhetligt resultat. Exempel på vilka sevärdheter som kan ingå är:  

 Hur odlingslandskapet på Höö har utvecklats under 1600–1800-talet. 

 Gräns mellan inägor/utmark, skillnaden i markanvändning. 
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 Läsa spåren i landskapet, exempelvis terrasserade åkrar, murar, rösen, 
husgrunder osv. 

 Gårdsmiljön Höö 1:1, beskrivning av bebyggelsen, begreppet ensamgård 
m.m. 

 Konsekvenser av sjösänkningen, skillnader mellan strukturerna, 
exempelvis nya stenröjda åkrar och betes/ängsmarker, dikningar, 
stenmurar, rösen, nya torp m.m. 

Åker och äng, utmarker 
Idag nyttjas en stor del av den under 1800-talet brukade åkermarken som 
betesmark och landskapet olika historiska funktioner används inte på samma sätt. 
Det som idag utgör exempelvis utgör skog på västra Höö har sannolikt i äldre 
tider bestått av mycket gles betespåverkad lövskog. Sannolikt brukas endast en 
liten del av 1800-talets åkrar idag. Om det finns möjlighet ur naturvårdsperspektiv 
bör igenvuxna åkrar, mossodlingar och betesmark återställas. På Höö finns fossila 
åkrar och ängar som kan vara möjliga att restaurera. Även på Lång bör 
odlingslandskapet kunna restaureras. På nästa sida finns förslag på åkrar på Höö 
som redovisas på ekonomiska kartan och som idag inte är i bruk eller som nyttjas 
som hag- eller betesmark.  

Om nuvarande ägaren till gården Höö övertar arrendet i framtiden är det 
sannolikt att en ny ladugård som uppfyller djurskyddslagen kommer att behöva 
uppföras. I samband med detta är det viktigt att uppnå en samsyn mellan 
sakområdena natur/kultur/djurskydd i tidigt skede. Viktiga frågor att klara ut är 
om den befintliga ladugården kan rivas eller om en ny plats kan tas i anspråk. 
Inför ändringar av den byggda miljön är det av stor vikt att en riktad 
kulturhistorisk utredning görs för att klarlägga exempelvis byggnadens ålder samt 
andra kulturvärden på platsen. 

För att läsa landskapet är det mycket viktigt att inte skogen växer sig för tät på 
såväl Höö som Lång. På Lång bör betesdjur införas för att återställa det historiska 
odlingslandskapet. Den agrara utvecklingen på ön Lång bör studeras närmare då 
kunskapsunderlag inför eventuell restaurering saknas.  

Skillnader i odlingslandskapet före och efter sjösänkningen bör eftersträvas och 
synliggöras med äldre småflikiga åkrar i öster, nyupptagna dikade åkrar i väster. 
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Åkrar som är markerade på ekonomiska kartan 
men som idag utgör hag- eller betesmark. 
Underlagskarta: Länsstyrelsen Kronoberg, 
naturreservatet Höö. 
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FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den nu gällande motivtexten och dess beskrivning av fysiska uttryck 
omfattar de viktigaste komponenterna av det ålderdomliga 
odlingslandskapet.  

 Fysiska uttryck av ensamgården beskrivs inte. 

 Beskrivning av de geografiska förutsättningarna saknas. 

 Tidsangivelsen ”före de genomgripande förändringarna av jordbruket ca 
1800” bedöms dock som otydlig, och stämmer inte överens med uttrycken 
i landskapet.  

 För att bättre stämma överens med Riksantikvarieämbetets riktlinjer för 
nya riksintressebeskrivningar bör även en djupare beskrivning av 
uttryckens karaktär och egenskaper tillkomma.  

 Bebyggelsen som visualiserar ensamgården på Höö bör beskrivas närmare.  

 Vidare saknas miljötyp, förslagvis bör odlingslandskap vara aktuellt.  

Höö [G 6] (Stenbrohults sn)  
Motivering:   
Ensamgård där den rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng och utmark 
fortfarande i huvudsak speglar förhållandena före de genomgripande förändringarna av 
jordbruket ca 1800.   
 
Uttryck för riksintresset:   
Hemmanet utgör en samlad miljö som i väsentliga drag bevarar markslagstrukturen av 
ett äldre gårdsbruk, bl.a. med slåttrad äng. I anslutning till gårdsbebyggelsen finns rester 
efter en äldre, möjligen medeltida gårdsanläggning. 
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Alternativ 1. 
Riksintresset ursprungliga värdekärna är det ålderdomliga odlingslandskapet. Men 
för att ge en rättvisande bild av den rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng 
och utmark bör riksintresset utvidgas i sydväst för att inbegripa de öar som 
historiskt sett tillhört Höö och som bl.a. utgjort viktiga betesmarker för boskapen 
på Höö. Förslaget bedöms kunna genomföras utan att riksintressebeskrivningen 
ändras. 

Alternativ 2. 
Ett annat alternativ är att inom riksintresset inbegripa berättelsen om det 
omfattande sjösänkningsföretaget om genomfördes på 1850-talet. I sådant fall 
krävs att riksintressebeskrivningen ändras. Nedan följer förslag på ny 
riksintressebeskrivning. 

Förslag på ny motiv- och uttryckstext 
Motivtext 
Ensamgård i randbygd med ovanligt välbevarat odlingslandskap och som 
i stora drag visar på ett jordbruk som inte kommit att påverkats av den 
agrara revolutionen under 1800-talet. Tydliga drag av de för länet typiska 
jordbruksrationaliseringar i form av sjösänkningar som gjordes i syfte att 
tillgängliggöra mer brukbar mark men som gjordes inom ramarna för ett 
äldre odlingslandskap. (Odlingslandskap) 
 
 
Uttryck 
Ögrupp med en dominerande gårdsmiljö från 1800-talet som omges av 
en mosaik av kuperade ängar och småskaliga åkrar. Omfattande ängs- 
och betesmarker och lövskogsdominerade utmarker.  Öster om 
gårdsmiljön finns rester av en tidigare gårdsmiljö. I lägre partier 
ilandskapet finns plana utdikade åkrar och mossodlingar som omges av 
stenmurar och omfattande röjningsrösen. Torpmiljö i odlingslandskapets 
utkant. Ön Lång och Lindö m.fl. öar med betespåverkat odlingslandskap, 
tydliga strandhak och spår av torpbebyggelse.  
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Förslag på ny gräns.  

Befintlig gräns markerad i ljusröd, ny gräns i mörkröd. 
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KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR 
Om riksintresset utvidgas för att inrymma de öar som tillhört egendomen kan det 
påverka eventuella planer på omfattande exploatering eller plantering av skog. 
Naturreservatets bestämmelser och skötselplan kan eventuellt komma att behöva 
revideras. 

Om riksintresset utökas för att inbegripa 1850-talets sjösänkning bedöms det inte 
medföra några större ändringar på huvudön Höö. För ön Lång kan det innebära 
vissa restriktioner för landskapspåverkande ingrepp. Exempelvis kan riksintresset 
påverka avstyckningar och ny bebyggelse.  Vidare kan det innebära att det kan 
finnas ökade möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för restaurering av 
odlingslandskapet.  Ön Lång ingår redan i riksintresse för naturvården. 
Återställande av åker och betesmark på ön kan påverka befintliga naturvärden. 
Naturreservatets bestämmelser och skötselplan kan eventuellt komma att behöva 
revideras.  

Om odlingslandskapet återställs på ön lång bedöms Höö som besöksmål bli mer 
attraktivt då det tillskapas längre vandringsleder och besökare erbjuds mer 
varierande landskap som berättar en bredare historia.  
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