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FEMSJÖ KYRKBY
Femsjö kyrkby är ett tydligt och lättill
gängligt sockencentrum med ett stort 
upplevelsevärde. Områdets kulturhis
toriska berättelse utgår från kyrkan, 
skolorna och prästgården som ligger 
samlade i ett höjdläge ovanför sjön 
Färgen och omges av kuperade jord
bruksmarker med bevarad gårdsbe
byggelse från 1800talet och framåt. 
Det är också ett område som berättar 
om Hylte kommuns historia som gräns
land mellan Sverige och Danmark och 
senare mellan Halland och Småland. 
Området är även utpekat som riks
intresse för kulturmiljövården.   

Området ligger på höjderna sydväst om sjön 
Färgen. Det är ett kuperat jordbruksland-
skap med böljande åkrar, lövträdsbevuxna 
hagmarkspartier, ängsmarker och natur-
betesmarker. Inom området finns även ett 
större parti med fossil åkermark och rester 
från äldre färdvägar. Ortnamnet härrör från 
medeltiden. Även kyrkan har medeltida 
ursprung och ett för den tiden typiskt läge 
på en naturlig höjd i landskapet. I samband 
med krigen mellan Danmark och Sverige 
under 1500- och 1600-talen härjades kyrkan 
flera gånger. Dagens kyrka präglas framför 
allt av 1700talets större ombyggnad då den 
utvidgades och byggdes till med sakristia 
och senare även torn.
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I anslutning till kyrkan finns kyrkstallar 
bevarade och strax söderut ligger den före 
detta prästgården. På andra sidan vägen om 
kyrkan ligger två äldre skolbyggnader. Den 
välbevarade bebyggelsen och kyrkan visar 
på ett pedagogiskt sätt hur Femsjö fungerat 
som centrum i trakten under lång tid. 
Tidigare har det också funnits lanthandel, 
telegrafstation och postkontor i kyrkbyn.

Den övriga bebyggelsen i Femsjö är placerad 
utmed områdets två vägar. Det är en välbe-
varad jordbruksbebyggelse uppförd mellan 
1800-talet och första hälften av 1900-talet, 
med större mangårdsbyggnader omgivna 
av ekonomibyggnader. Byggnaderna är 
av traditionell karaktär med locklistklädda 
fasader, sadeltak och där flera av bonings-
husen har glasverandor med småspröjsade 
fönster, vilka är typiska för trakten. Ett annat 
karaktärsdrag för bebyggelsen i Femsjö är 
att flera av boningshusen är färgsatta i ljusa 
kulörer och ekonomibyggnaderna är målade 
i falurött.

Femsjö kyrkby förknippas även starkt med 
botanisten och mykologen Elias Fries, 
vars arbete gjort Femsjöbygden till ett 
referensområde för svampforskare från 
hela världen. Den före detta prästgården 
inrymmer numera ett museum över honom 
och hans verk.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Välbevarad bebyggelse och 
bebyggelse struktur med gårdarna intill 
de två vägarna.

• Sockencentrumets typiska byggnader 
samlade: kyrka, prästgård, skolor.

• Öppet odlingslandskap.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt miljöbal-
kens 3 kap. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada kulturmiljön.

• Hela området omfattas av områdes-
bestämmelser med avseende att 
bevara områdets kulturhistoriska 
värden.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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FEMSJÖ KYRKBY  OMRÅDESAVGRÄNSNING



162

FLAHULT

25



163

FLAHULT
Flahult ligger strax väster om Femsjö 
kyrkby och är en liten skogsby beståen
de av två gårdar. Bebyggelsen omges 
av ett småskaligt och ålderdomligt 
jordbrukslandskap som omringas av tät 
barrskog.

Bebyggelsen i Flahult utgörs av två gårdar 
med bevarade boningshus och ekonomi-
byggnader. Gårdarna har kvar sina 
ur sprung liga placeringar sedan tiden före 
laga skifte. Manbyggnaderna som är från 
1700talets slut respektive omkring 1870, är 
av typen dubbelkammarstugor, så kallade 
Små landsstugor. Det är timmerbyggnader 
klädda med locklistpanel målad i falurött 
och med vitmålade snickerier. Sadeltaken 
är täckta med tegelpannor och pryds av två 
skor stenar på var byggnad, betecknande för 
bygg nadstypen. Smålandsstugans utbred-
ning kan följas i de områden av kommunen 
som ursprungligen hört till Småland.

Flahult är ett representativt exempel på en 
liten skogsby med ett perifert läge i förhål-
lande till de omgivande odlingsbygderna. 
En lång smal och slingrande skogsväg 
leder fram till miljön vilket förstärker upp-
levelsen av gårdarnas placering lite ensligt 
och avsides från det äldre sockencentrat i 
Femsjö.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den smala slingrande grusvägen som 
leder till området genom tät skog.

• Bevarad äldre gårdsbebyggelse.
• Områdets småskalighet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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FLAHULT  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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ÄLMHULT
Älmhult är en för skogsbygden typisk 
bybildning med välbevarad 1800tals 
bebyggelse omgiven av ett småskaligt 
och ålderdomligt odlingslandskap. 
Området ligger inbäddat i skog i när
heten av Stensjön, drygt två kilometer 
sydväst om Femsjö kyrkby.

En smal och slingrande grusväg går från 
Femsjö kyrkby ut i den täta skogen som 
leder fram till Älmhult, där skogen öppnar 
upp sig kring bebyggelsen och det omgi-
vande odlingslandskapet. 

Älmhult bestod ursprungligen av tre gård-
senheter, varav två finns kvar idag. Gårdarna 
ligger på var sida om den slingrande grusvä-
gen som fortsätter vidare genom området. 
Utmed den västra sidan av vägen löper en 
stenmur. En småskalighet präglar området, 
såväl bebyggelse som landskap. Småska-
ligheten kommer av de begränsade natur-
förutsättningar för jordbruk som de steniga 
skogsbygderna erbjöd, vilket ledde till den 
här typen av mindre, avsides bybildningar.

Gårdarnas boningshus är så kallade Små-
landsstugor i 1½ plan, troligen uppförda 
under 1800-talets första hälft. Fasaderna är 
klädda med faluröd locklistpanel, det är kva-
dratiska vitmålade fönster och sadeltaken 
är täckta med tegelpannor. Båda byggnader 
har välbevarade och detaljrika glasveran-

dor med småspröjsade fönster, typiska för 
trakten, profilerade takfotslister och lövså-
gade spjälor. Byggnadstypen är typisk för de 
delar av kommunen som ursprungligen hört 
till Småland. Den välbevarade bebyggelsen 
omges av ett kuperat  och välhävdat jord-
brukslandskap med stenmurar, odlingsrö-
sen och äldre stora lövträd. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Småskaligheten.
• Smal, slingrande väg genom tät skog. 
• Välbevarad bebyggelse och gårdsstruk-

tur.
• Det ålderdomliga odlingslandskapet 

med murar, odlingsrösen och stora 
solitära lövträd.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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ÄLMHULT  OMRÅDESAVGRÄNSNING



170

NABBA
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NABBA
Nabba är ett område med ett välbe
varat, variationsrikt och ålderdomligt 
odlingslandskap. Det stora antalet od
lingsrösen berättar om det mödosam
ma arbetet som krävdes för att bruka 
marken i dessa skogsbygder.  

Nabba ligger öster om sjön Stora Frillen. 
Det är ett kuperat, småskaligt och välbe-
varat odlingslandskap där äldre åker- och 
ängsmark idag nyttjas som naturbete. Det 
finns ett stort antal odlingsrösen och flera 
bevarade, vällagda stengärdsgårdar som 
berättar om de historiska markägoförhål-
landena i byn. Terrängen är lätt kuperad och 
flera stora ekar växer i betesmarken, vilka 
bidrar till upplevelsen av området som ett 
äldre agrart landskap.

Byns tre gårdar ligger nära intill vägen som 
går genom området. Mangårdsbyggnaderna 
från 1800-talet är omgivna av stora ladugår-
dar och ytterligare mindre ekonomibyggna-
der. Större delen av bebyggelsen är uppförd 
under andra halvan av 1800-talet. Gården 
längst i väster är uppförd före laga skiftet, 
medan de övriga gårdarna har sitt ursprung 
efter laga skifte.

Öster om bybebyggelsen, längs väg 650, är 
ett äldre sågverk beläget. Sågverket är ett av 
få bevarade i kommunen, och visar tydligt på 
hur sågverksindustrin tidigare utgjorde en 
viktig näringsverksamhet i skogsbygden.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna odlingslandskapet med 
odlingsrösen och stengärdsgårdar.

• Gårdarnas bebyggelse i anslutning till 
vägen.

• Det välbevarade småskaliga sågverket.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NABBA  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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KNALLEBERG
Knalleberg är ett område som ligger 
i gränstrakterna till Kronobergs län. 
Området visar en bymiljö med en välbe
varad jordbruksbebyggelse omgivet av 
ett småskaligt odlingslandskap karaktä
ristiskt för skogsbygden och där två av 
gårdarna ligger kvar i sitt ursprungliga 
läge före laga skiftet.

En väg genom tät skog leder fram till byn 
Knalleberg. Den täta skogen öppnar där upp 
sig kring ett småskaligt och ålderdomligt 
jordbrukslandskap med åker- och hagmark. 
Det öppna landskapet bryts upp av mindre 
lövträdsdungar och odlingsrösen. Vägen 
genom byn kantas delvis av kraftiga sten-
gärdsgårdar. Det finns även bevarade sten-
murar som markerar ägogränser.  

Vid tiden för laga skifte, 1831-32 bestod 
Knalleberg av fyra gårdar. Två av dessa flyt-
tades ut och två blev kvar i sina ursprungliga 
lägen. De två gårdar som inte flyttades ligger 
fortfarande tätt intill byvägen, den ena med 
gårdsbebyggelsen på båda sidor om vägen. 
De båda gårdarnas mangårdsbyggnader är 
uppförda under början av 1800-talet, det 
ena ska enligt uppgifter ha delar bevarade 
från sent 1600-tal. Mangårdsbyggnaderna 
är så kallade Smålandsstugor i 1½ plan 
och är omgivna av ett flertal välbevarade 
ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna 
är uppförda mellan 1890-1930. Den tät-

bebyggda miljön som de båda gårdarna 
skapar, ger en påtaglig upplevelse av en 
äldre by kärna. Vägen fortsätter söderut 
och leder fram till den tredje gården med 
bevarad äldre gårdsbebyggelse och ett 
bostadshus som är uppfört 1870.

De väl bevarade gårdsformerna i Knalle-
berg, med parallell- och vinkelställda eko-
nomilängor är karaktäristiska för trakten. 
Det stora antalet bevarade ekonomibygg-
naderna har ett särskilt stort värde för 
området eftersom det ofta är den typen 
av mer sekundär bebyggelse som annars 
har rivits då gårdarnas jordbruk har lagts 
ner. Sammantaget ger den välbevarade 
jordbruksbebyggelsen och det omgivande 
odlingslandskapet en förståelse för hur en 
by i skogsbygden kunde vara organiserad.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det ålderdomliga och småskaliga 
jordbrukslandskapet med odlingsrösen 
och stenmurar.

• De för bygden typiska gårdsformerna 
med parallell- och vinkelställda ekono-
mibyggnader.

• Den välbevarade gårdsbebyggelsen, 
bostadshus och ekonomibyggnader 
från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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KNALLEBERG  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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ÅKER  FÄRDA
Området ÅkerFärda visar på ett för 
trakten typiskt bebyggelsemönster med 
gårdarna utmed vägarna. Det illustre
rar bebyggelseutvecklingen i kommu
nen som fram till början av 1800talet 
formades av tillgången på lättbrukbara 
jordar i ådalar och vid sjöarna. Inom 
området finns även ett för trakten unikt 
höggravfält från yngre järnåldern.     

Bebyggelseutvecklingen formades fram till 
1800-talets början av tillgången på lättbruk-
bara jordar, det var framförallt de lättare, 
sandblandade och självdränerande jordarna 
i ådalarna och vid sjöarna som odlades 
upp. Området Åker-Färda visar det bebyg-
gelsemönster som blev följden av detta. 
Runt sjöarna Sörsjön och Hallasjön breder 
ett öppet odlingslandskap med betes- och 
åkermark ut sig. Det är ett kuperat landskap 
där byarna Åker och Färda ligger i höga 
lägen utmed vägarna som omger sjöarna. 
Bebyggelsen och odlingslandskapet ramas in 
av skog.

Söder om sjöarna ligger byn Åker med sina 
gårdar samlade i en tät bybildning intill 
den slingrande vägen. Gårdarnas bostads-
hus från andra hälften av 1800-talet ligger 
omgivna av ekonomibyggnader på var sida 
om vägen. Bebyggelsen är traditionellt 
utformad med faluröda panelklädda fasader 
och vitmålade snickerier. Enskilda byggnader 
har förändrats men som helhet har bybe-

byggelsen bibehållit sin äldre jordbrukska-
raktär.

På norra sidan av Sörsjön ligger Färda by. 
Gårdarna ligger på rad utmed vägen. De 
äldre mangårdsbyggnaderna är uppförda 
omkring 1850. Det finns ett stort antal 
bevarade ekonomibyggnader som omger 
bostadshusen och har uppförts under en 
period från det sena 1800-talet till 1930-
talet. Vid ett vägskäl finns även en ansam-
ling av byggnader med andra funktioner. 
Här ligger en före detta affär, ett skolhus 

och en föreningsbyggnad. Byggnaderna 
är uppförda omkring sekelskiftet 1900 och 
visar på hur byn historiskt haft en central roll 
för det närmsta omlandet. Skolhuset är en 
av de sex byskolor som uppfördes i Södra 
Unnaryds socken i början av 1900-talet. 
Skolorna placerades i de delar som låg mer 
än 5 km från Unnaryd kyrkby och uppfördes 
efter samma ritningar.

I området finns även flera fornlämningar 
i form av gravar från brons- eller äldre 
järnåldern. Men det som särskilt bör upp-
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LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande. 

märksammas är det för trakten ovanliga 
gravfältet som ligger på sluttningarna ner 
mot Norrsjön. Det är ett av två höggravfält 
i kommunen som daterats till yngre järn-
åldern. Gravfältet består av sex högar och 
åtta runda stensättningar, flera av gravarna 
har kantränna och samtliga av dem är över-
torvade.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Bebyggelsemönstret med gårdarna 
placerade nära intill vägarna som omger 
sjöarna.

• Den öppna odlingsmarken som sträcker 
sig från bebyggelsen och vägarna ner till 
sjöarna.

• Den äldre välbevarade jordbruksbebyg-
gelsen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så att 
bebyggelsens karaktärsdrag inte för-
vanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med särskild 
hänsyn till områdets karaktärsdrag och 
den lokala byggnadstraditionen.

• Agrara lämningar som stenmurar, odlings-
rösen mm ska bevaras. 
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ÅKER  FÄRDA  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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ÖDEGÄRDET
Området Ödegärdet är en mycket vär
defull kultur och naturmiljö, skyddad 
som naturreservat och av riksintresse 
för kulturmiljövården. I det kuperade 
och bokbevuxna området finns ett 
hundratal fossila åkerytor och närmare 
700 odlingsrösen.   

Norr om Unnaryd ligger Ödegärdet. Det 
är ett stort kuperat område som idag 
är bevuxet med hög bokskog. Här finns 
omfattande ytor med väl sammanhållna 
och bevarade fossila odlingslämningar som 
berättar om en jordbruksutveckling från 
äldre järnålder till medeltid. Den fossila 
åkermarken består av avgränsade åkerytor, 
odlings- och röjningsrösen samt hålvägar.

I området kan omkring 100 fossila åkerytor 
urskiljas. Åkrarna är tegindelade och 
formerna varierar från strikt geometriska till 
helt oregelbundna. Odlingsytorna avgränsas 
av terrasskanter, jordvallar och åkerhak. 
På odlingsytorna och avgränsningarna 
finns närmre 700 odlingsrösen som också 
markerar det forntida odlingslandskapet. 
Mellan odlingsytorna genomkorsas området 
av fossila stigar och hålvägar.

Området inventerades och undersöktes i 
början av 1980-talet med syfte att åldersbe-
stämma åkrarna. Grävningsundersökningar 
och provtagningar genomfördes och visade 

att brukandet av marken har pågått i närmre 
2000 år. Resultatet från undersökningarna 
har tolkats till att området togs i anspråk för 
odling första gången under äldre järnåldern. 
Därefter har en utvidgning av åkermarken 
skett fram till medeltiden. Under medel-
tiden har området tidvis varit i bruk och 
tidvis legat öde, för att slutligen upphöra att 
brukas helt. Att området inte har odlats efter 
medeltiden styrks genom kartmaterial från 
1800-talets början där man kan utläsa att 
åkrarna har varit övergivna sedan lång tid 
tillbaka. Efter att åkrarna inte längre odlades 
utnyttjades området istället som slåtter- och 
betesmark fram till 1900-talets mitt.

På en avsats mot Kroksjön ligger tre forntida 
gravar i form av stensättningar, troligen 
anlagda under bronsåldern eller äldre järnål-
dern och då samtida med den äldsta uppod-
lingen av området. Det har dock ännu inte 
kunnat kartläggas var de som begravdes här 
och odlade området bodde. 

Idag fungerar området som ett fritids- och 
rekreationsområde och är en lättillgänglig 
miljö med ett stort pedagogiskt värde. Öde-
gärdet är även skyddat som naturreservat 
med syftet att bevara karaktären av bokskog 
och orörd naturskog med rik flora och fauna 
samt att skydda de fossila åkermarkerna.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det stora området med sammanhållna 
och välbevarade fossila åkersystem 
med odlingsrösen.

• De forntida gravarna och dess place-
ring i förhållande till odlingsmarken 
och sjön.

• En lättillgänglig natur- och kulturmiljö 
med stora upplevelsevärden och ett 
stort pedagogiskt värde.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Området förvaltas i enlighet med 
natur reservatets skötselplan.

LAGSKYDD

• Området är av riksintresse för kultur-
miljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 
Området ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada kulturmiljön.

• Delar av området är beläget inom Öde-
gärdets naturreservat och omfattas av 
särskilda föreskrifter och skötselplaner.

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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HULAN  ÄLGANÄS 
ÄSPHULT
HulanÄlganäsÄsphult är ett område 
som visar det som för trakten länge var 
det dominerande bebyggelsemönstret, 
ensamgårdar eller mycket små byar. 
Det välbevarade agrara landskapet be
rättar om den möda som det innebar 
att bruka jorden i de steniga skogsbyg
derna. 

Området ligger norr om sjön Stora Slätten 
och öster om Lillesjön och består av ett 
begränsat och småskaligt jordbruk, något 
som starkt präglar skogsbygden. Det är ett 
område som visar det typiska bebyggelse-
mönstret med ensamgårdar eller mycket 
små byar, som endast bestod av två gårdar, 
som länge var dominerande i trakten. Smala 
grusvägar slingrar sig fram genom den täta 
skogen som endast öppnar upp sig kring 
områdets bebyggelse.

I områdets sydöstra del ligger Hulan med 
mangårdsbyggnad och brygghus uppförda 
under första hälften av 1800-talet. Bonings-
husen och gårdens ladugård är fritt place-
rade från varandra men vinklade så att en 
gårdsplan bildas mellan dem. Strax norr 
om gården rinner Hulabäcken. Där bäcken 
korsar vägen har det tidigare legat en kvarn, 
som låg alldeles intill gränsen mellan Hulan, 
Älganäs och Äsphults gamla ägor.

Vägen från Hulan möter vägen från Unnaryd 
som fortsätter vidare norrut. Till vänster 
leder vägen fram till Älganäs. Här finns ett 
större bostadshus i form av en ovanligt lång 
timmerbyggnad med två förstukvistar, en 
rygg åsstuga samt ett par ekonomibyggna-
der. Vidare utefter vägen ligger ett mindre 
bostadshus med en lägre, ekonomilänga 
bakom. 

Ryggåsstugan är uppförd i början av 1800-
talet och den resterande bebyggelsen är 
från 1800-talets mitt fram till tidigt 1900-tal. 
Skogen har vuxit sig hög och ligger tätt intill 
bebyggelsen i Älganäs.

I områdets nordöstra del ligger Äsphult. 
Invid vägen, strax innan byn står en milsten 
från 1786 intill vägkanten som vittnar om 
vägens ålder och historiska betydelse. 
Äsp hult består av två gårdar som ligger 
placerade i höga lägen intill vägen. bostads-
husen, uppförda 1914 samt mitten av 1800-
talet, är omgivna av ekonomibyggnader. 
Bebyggelsen ligger i ett ålderdomligt odlings-
landskap  där markerna närmast gårdarna 
har använts som betes- och åkermark. 
Markerna är steniga och det finns ett stort 
antal odlingsrösen och långa, vällagda sten-
murar som markerar ägogränserna.

Området har ett stort upplevelsevärde 
där den välbevarade bebyggelsen och det 
välhävdade, och därför tydliga, landskapet, 
berättar om det omfattande arbete som det 
innebar att bruka jorden i de steniga skogs-
bygderna.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Välbevarad jordbruksbebyggelse från 
tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.

• Småskaligheten som präglar området. 
Små gårdar och byar utmed de smala 
grusvägarna omgivna av ett småskaligt 
ålderdomligt kulturlandskap.

• Det steniga odlingslandskapet där den 
stora mängden odlingsrösen, stenmurar 
och jordkällare berättar om äldre tiders 
jordbruk.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande. 
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SLÄTTERYD
Slätteryd är en skolmiljö som berättar 
om tiden före centraliseringen av skol
väsendet. Skolan är unik i det avseende 
att den i det närmaste är intakt sedan 
den byggdes 1913. Den välbevarade 
skolmiljön ligger i byn Slätteryd, en 
mindre by med jordbruksbebyggelse 
och bebyggelsemönster som är typiskt 
för inlandets skogsbygder.

Slätteryd är en mindre by som ligger nord-
väst  om sjön Lilla Slätten. Byn består av tre 
gårdar och en skola. Gårdarna är glest place-
rade utmed den slingande vägen som korsar 
området i öst-västlig riktning. Intill den 
mellersta gården ligger skolan vilket skapar 
en tätare bebyggelsemiljö centralt i området. 
Bebyggelsen omges av ett öppet och välhäv-
dat odlingslandskap som sträcker sig ner 
mot sjön och som omsluts av tätare skog 
åt norr. I det omgivande odlingslandskapet 
finns betesvallar och stengärdesgårdar som 
berättar om äldre tiders jordbruk.

Slätteryds skola byggdes 1913 i Unnaryds 
socken. På grund av församlingens stora 
omfattning hade de delar av socknen som 
låg mer än 5 km från kyrkbyn delats upp 
i sex skolrotar. I varje rote uppfördes ett 
skolhus. Skolorna uppfördes efter samma 
ritningar och bestod av skolsal och lära-
rinnebostad. Senare uppfördes även garage, 
uthus och dass på skoltomten. De karaktä-

ristiskt höga fönstren och de två ingångarna, 
en till skolsalen och en till bostaden, vittnar 
om byggnadens funktion. Skolan i Slätteryd, 
likt socknens övriga byskolor, lades ner 1954 
när Centralskolan i Unnaryd togs i bruk.

Intill skoltomten ligger flertalet ekonomi-
byggnader som hör till gården vars man-
gårdsbyggnad ligger på andra sidan vägen. 
Bostadshuset är en dubbelkammarstuga 
i 1½ plan med timmerstomme klädd med 
faluröd locklistpanel. Snickerier är vitmå-
lade och vid ingången finns en förstukvist 
med dekorativa lövsågerier. Österut längs 
vägen ligger en gård med ett bostadshus 
av samma byggnadstyp som är byggt 1865. 
Även här ligger ekonomibyggnaderna 
samlade på den norra sidan av vägen. I 
områdets östra del ligger byns tredje gård. 
Bostadshuset är uppfört på 1850-talet och 
är en dubbelkammarstuga som har för-
längts åt väster.

Den välbevarade gårdsbebyggelsen i Slätte-
ryd skapar tillsammans med skolbyggnaden 
och dess tillhörande byggnader en samman-
hållen miljö som både har ett stort kulturhis-
toriskt och samhällshistoriskt värde.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade skolmiljön med 
skolhus, garage, dass och uthus, 
centralt placerad i den lilla byn.

• Byns bebyggelsemönster med 
gårdarna på rad utmed vägen.

• Den välbevarade jordbruksbebyggel-
sen med bostadshus och ekonomi-
byggnader.

• De omgivande öppna och välhävdade 
kulturlandskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.
• Agrara lämningar som stenmurar, 

odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Byskolan är byggnadsminnesförklara 
och får inte ändras utan tillstånd från 
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagens 3 
kapitel.

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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UNNARYD
Unnaryd är ett område som berättar 
om ortens utveckling från tiden då det 
var en renodlad jordbruksbygd som 
bestod av två byar, till att orten blev ett 
betydelsefullt centrum för socknen och 
trakten. Genom mångfalden av mycket 
välbevarad bebyggelse kan den histo
riska utvecklingens årsringar avläsas i 
samhället än idag.

Unnaryd ligger vid sjön Unnens nordspets. 
Den äldsta kända kartan över Unnaryd är 
storskifteskartan från 181517. Det var då en 
renodlad bondebygd och Unnaryd bestod 
av två byar, Unnaryd Norra kring kyrkan 
och Unnaryd Södra kring Gästgivargården. 
Laga skifte genomfördes 1862-1865 och vid 
den här tiden hade flera gårdar tillkommit i 
byarna.

1800-talet var Unnaryds mest expansiva 
period och de båda byarna växte allt närmre 
varandra för att sedan växa samman. Den 
före detta Gästgivargården ligger vid kors-
ningen mellan Södra vägen, Västerlång-
gatan och Parkgatan. Byggnaden uppfördes 
1826-28 och är en av de äldsta byggnaderna 
i Unnaryd. Den har en central plats intill en 
av de större landsvägar som genomkorsar 
Unnaryd. Intill står en ursprungligen hit-
flyttad välbevarad timmerbyggnad som 
tillhört gästgiveriet. Området kring gästgi-
veriet utgjorde ursprungligen byn Unnaryd 
Södra och på andra sidan vägen finns ett 

exempel på en jordbruksgård med man-
gårdsbyggnad och ekonomibyggnader som 
berättar om områdets äldre bebyggelse, 
innan Unnaryd utvecklades till den tätort vi 
ser idag. I omgivningarna finns ytterligare 
jordbruksbebyggelse bevarad från tiden 
som jordbruksby. Samlade runt den före 
detta gästgivargården och längs Västerlång-
gatan, men även spritt över hela samhället, 
finns också bevarade villor från 1800tal 
tidigt 1900-tal som visar på ortens utveckling 
under denna tid.

Kyrkan uppfördes 1833 och blev navet  för 
den centrala bebyggelsen som uppfördes i 
norra Unnaryd. Bebyggelsen som berättar 
om den äldre kyrkbyn ligger samlad på 
den norra sidan av Bolmenvägen. Öster 
om kyrkan ligger prästgården omgiven av 
en stor trädgård. På kyrkans västra sida 
ligger den före detta klockarbostaden (idag 
församlingshem), det före detta kommu-
nalhuset som även inhyst skola, en större 
läkarbostad, en stor träbyggnad som 
ursprungligen byggdes som banklokal och 
senare fungerat som bibliotek, den gamla 
sjukstugan som har byggts ut kraftigt men 
som fortfarande har sin funktion som 
vårdinrättning kvar. Den gamla skolan från 
1800-talet revs och ersattes av en ny på 
1950-talet, även den placerad i kyrkans 
närhet. 

Det är sammantaget en välbevarad och 
påkostad bebyggelse från det sena 1800-
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Fram till 1936 bedrevs ångbåtstrafik på sjön 
Unnen och det var framförallt via sjövägen 
transporter och kontakter sköttes. Som 
nämnts har järnvägen aldrig dragits till 
Unna ryd men busstrafiken utvecklades tidigt 
med en busslinje till Hyltebruk 1937. 

En period under mitten av 1900-talet är 
också nästa expansionsskede som har gett 
ett tydligt avtryck i Unnaryds bebyggelse. 
Då började en ny typ av centrumbebyggelse 

växa fram längs södra sidan av torget. Där 
uppfördes en rad av större tvåvåningshus i 
tegel, med butiks- och banklokaler i botten-
våning och lägenheter på andra våningen. 
Centralskolan byggdes 1954 och övertog 
då undervisningen för socknens byskolor. 
Huvudbyggnaden är ett typiskt exempel för 
sin tids skolbyggnader och arkitektoniska 
gestaltning. Det finns också ett antal välbe-
varade tegelvillor och flerbostadshus från 
1950-talet, med tidstypiska arkitektoniska 

talet som ligger kring kyrkan. Byggnaderna 
är representativt utformade, stora bygg-
nadsvolymer som står som solitärer med 
ljusa fasader och dekorativa snickeridetaljer 
och som trots ombyggnader och föränd-
rade funktioner har bibehållit sin offentliga 
karaktär. Samtliga byggnader är viktiga kom-
ponenter för förståelsen och upplevelsen av 
den äldre kyrkbyn.

Vid kyrkan sammanstrålade fyra landsvägar 
och Unnaryd blev på så vis en naturlig 
marknadsplats. I samband med att närings-
frihet infördes 1864 växte flera lanthandlar 
och butiker fram i den gamla kyrkbyn. Ett 
exempel på en av de äldre lanthandlarna 
är gamla Östens vid torget, uppförd 1885. 
Byggnaden har förändrats sedan den 
byggdes men har bibehållit sin grundform 
och är viktig för förståelsen av den gamla 
kyrkbyn. Det är kring torget som Unnaryds 
centrum har fortsatt att ligga och till vilket 
butiker, banker och annan samhällsservice 
lokaliserats. Unnaryd förstärkte och behöll 
sin roll som centrum för socknen och för 
södra Västbos jordbruksområde, trots att 
järnvägen aldrig nådde hit.

En expansiv period för orten var 1920-talet, 
vilket kan avläsas genom det stora antal 
villor från tiden som finns bevarade. De 
större villorna, vissa med butikslokaler i 
delar av bottenvåningen, uppfördes främst i 
centrums södra och nordvästra delar. Det är 
påkostade och stora villor i trä, omgivna av 
trädgårdar, flertalet av dem mycket välbeva-
rade.
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detaljer som indragna entréer, koppar-
detaljer, strama burspråk och eleganta 
smidesräcken. Sammantaget utgör den här 
bebyggelsen en tydlig årsring i Unnaryds 
utveckling. Unnaryd har fortsatt att växa, 
fram förallt vid infartsvägarna till samhället.

Andra platser som är viktiga att uppmärk-
samma och som är typiska företeelser eller 
fenomen för sin tid är hembygdsparken, 
Alebo pensionat och dansbanan. Unnaryd- 
Jälluntofta Fornminnes- och hembygdsfören-
ing bildades 1945 och i ett område i ortens 
nordvästra del finns en hembygdspark med 
flertalet hitflyttade byggnader från bygden. 
Dansbanan med dansrotundan ligger i en 
liten park med två biljettkurer utformade 
som grindstolpar vid entrén. Invid dansba-
nan har det tidigare även legat ett Folkets 
hus. Dansbanan byggdes i början av 1900-
talet på åkermark men är nu omgiven av 
villabebyggelse. Alebo pensionat uppfördes 
1898-99, huvudbyggnaden ligger i slutt-
ningen mot Unnen. Pensionatet uppför-
des som en följd av den starka trend med 
kurbad som rådde i början av 1800-talet.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
jord bruksbebyggelse som finns spridd 
i sam hället och berättar om Unnaryds 
äldre historia.

• Den samlade och sammanhängande 
1800-tals bebyggelsen med kyrkan i 
centrum som berättar om den gamla 
kyrkbyn Unnaryd.

• Det stora antalet påkostade trävillor 
från 1920talet, flertalet mycket välbe-
varade med tidstypisk arkitektur och 
omgivna av trädgårdar.

• Centrumbebyggelse, villor och fler-
bostadshus från mitten av 1900-talet, 
med tidstypisk tegelarkitektur och 
flertalet hus med välbevarade bygg-
nadsdetaljer.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag, befintlig stadsbyggnadsstruktur 
samt lokala byggnadstradition.

LAGSKYDD

• Flera byggnader i centrala Unnaryd är 
klassade som särskilt värdefulla enligt 
PBL 8 kap 13§ i gällande detaljplan.
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NÄSSJA
Nässja är en halvö vid sjön Unnerns 
östra sida. Utmed vägen västerut mot 
halvöns slut ligger fem gårdar på rad. 
Gården Nässja var fram till 1826  säteri. 
Storgården utmärker sig från den 
övriga jordbruksbebyggelsen och har 
präglat det omgivande odlingsland
skapet.  

Bebyggelsen i Nässja består av fem gårdar 
som ligger på en höjdrygg och utmed en väg 
som korsar området i öst-västlig riktning. 
Det är ett öppet och böljande landskap 
som skapar vida utblickar och fria sikt-
linjer ut över odlingslandskapet och mellan 
gårdarna. Gårdarnas öppna marker omges 
av lövskog som domineras av ek. Långa 
väl lagda stenmurar markerar de äldre ägo-
gränserna och delar upp landskapet.

Från 1500-talet och fram till 1826 var gården 
Nässja tidvis säteri. 1828 friköptes de då 
nybildade fyra gårdarna med full äganderätt 
för bönderna som hade brukat säteriets 
jord. Gården Nässja har en huvudbyggnad 
som är uppförd på 1700talet. Byggnaden 
utmärker sig från den övriga jordbruks-
bebyggelsen genom dess utformning och 
färgsättning. Det är en timmerbyggnad i 
1½ plan klädd med locklistpanel målad i en 
gul kulör med ett brutet tak med valmade 
spetsar och lunettfönster på gavelfasaderna. 
Byggnaden försågs med en inglasad veranda 

i två våningar 1915 och verandan mot vägen 
byggdes om i början av 1940-talet. Intill 
huvudbyggnaden finns ett brygghus, färgsatt 
i samma gula kulör. Avskilt från mangårds-
byggnaden ligger de välbyggda ekonomi-
byggnaderna samlade på båda sidor om 
vägen. En lindallé kantar vägen mellan 
gårdens två bebyggelseenheter. Allén är ett 
karaktäristiskt inslag för en storgårdsmiljö, 
allén var en markör för att visa gårdens och 
ägarnas sociala särställning i bygden.

I höjd med det före detta säteriet men en 
bit söder om vägen ligger en gård med 
mangårdsbyggnad från 1850-talet omgivet 
av ekonomibyggnader. Bostadshuset är en 
ovanligt lång timmerbyggnad klädd med 
faluröd locklistpanel och med fyra skorste-
nar som kröner det brutna taket. De övriga 
tre gårdarna i området har mindre manhus 
från andra hälften av 1800-talet som ligger 
omgivna av ekonomibyggnader fritt place-
rade från varandra. Bostadshuset är timmer-
byggnader klädda med faluröd locklistpanel 
och vitmålade snickerier och små verandor 
vid ingångarna.

I områdets västra del, intill vägen, finns ett 
ovanligt stort odlingsröse, det är cirka 50 
meter i omkrets och hela två meter högt. 
Det enorma odlingsröset visar också på hur 
storgårdens tillgång till arbetskraft haft möj-
lighet att röja marken på ett effektivt sätt.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det före detta säteriets påkostade huvud-
byggnad och många välbyggda ekonomi-
byggnader och allén som en markör för 
storgårdens sociala särställning i bygden.

• Det öppna odlingslandskapet med långa 
stenmurar, det enorma odlingsröset.

• Bebyggelsestrukturen med gårdarna glest 
placerade utefter vägen.  

• Välbevarad jordbruksbebyggelse från 
1800-talet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.
• Agrara lämningar som stenmurar, 

odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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ÖNNEKVARN
Området är en kvarnmiljö som med 
dess välbevarade byggnader be rättar 
om den långa period som vattnet 
mellan sjöarna Bolmen och Unnen var 
reglerat för kvarnens drift.

Området Önnekvarn är en kvarnmiljö som 
ligger vid Kvarnsjöns östra del. Kvarnsjön 
utgör en del av förbindelsen mellan sjöarna 
Unnen och Bolmen. Kvarnen var lätt åtkom-
ligt sjövägen från Bolmen. Området ligger 
precis intill gränsen mellan Hallands och 
Kronoberg län.

Kvarnen är en byggnad uppförd med en 
timmerkonstruktion som vilar på en hög 
stengrund. Byggnaden är klädd med faluröd 
locklistpanel, fönstren är småspröjsade med 
krysspröjs i trädelen och sadeltaket täckt 
med tegelpannor.

Intill kvarnen ligger en imponerande man-
gårdsbyggnad uppförd under mitten av 
1800-talet. Det är en timmerbyggnad i 1½ 
plan klädd med locklistpanel målad i en gul 
kulör och knutar, fönsteromfattningar samt 
takfot är vitmålade. På framsidan finns en 
stor öppen veranda i två våningar utsmyckad 
med detaljrika snickerier. Övervåningen är 
försedd med lunettfönster åt samtliga håll. 
På baksidan finns en stor stenkällare som är 
sammanbyggd med byggnaden och försedd 
med ett sadeltak täckt med tegelpannor. 

En äldre ekonomibyggnad ligger en bit från 
mangårdsbyggnaden åt väster.

Den äldre vägsträckningen gick ursprungli-
gen över gårdsplanen, med mangårdsbygg-
naden på vägens östra sida och kvarnen och 
ekonomibyggnaderna på den västra sidan. 
Den nya vägsträckningen går istället öster 
om mangårdsbyggnaden vilket gör att bygg-
nadens frontfasad upplevs riktad åt fel håll.

Vattenflödet har under mycket lång tid varit 
reglerat, först för kvarnen och senare för 
ett kraftverk på andra sidan länsgränsen. 
Vattenleden har nu restaurerats för att 
återskapa en naturlig vandringsled för fisk 
mellan sjöarna. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade, stora och påkostade 
mangårdsbyggnaden.

• Kvarnbyggnaden och dess läge invid 
det förbipasserande vattnet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Lämningar efter tidigare nyttjande av 
vattnet som kraftkälla bevara.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.
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ÖNNEKVARN  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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SJÖ  HOGÅRD  
TYKAGÅRD
Området berättar om tre mindre byar 
som alla tillhört Vallsnäs säteri. Byarna 
ligger på rad utmed vägen som korsar 
området. Gårdarnas bevarade 1800
tals bebyggelse visar på typiska bygg
nadstyper för skogsbygden och flertalet 
har fina utsmyckningar och karaktäris
tiska byggnadsdetaljer bevarade.

I ett högt läge vid sjön Unnens västra strand 
ligger Sjö med sina två gårdar. Med utsikt ut 
över Unnen ligger gårdarnas mycket välbe-
varade mangårdsbyggnader tätt placerade 
i vinkel mot varandra. Den ena är uppförd 
före 1850 och den andra under senare delen 
av 1800-talet. De båda byggnaderna är låg-
loftsstugor i 1½ plan med enkel rumsbredd. 
De är byggda med liggande timmerstomme 
och klädda med locklistpanel målad i falurött 
och snickerier i vitt. Ingångarna är centralt 
placerade och har rikt dekorerade glasveran-
dor, typiska för trakten, med småspröjsade 
fönster med krysspröjs. Strax intill byggna-
derna ligger ett mindre hus i ett plan med 
loft som ursprungligen fungerade som affär. 
På ett något längre avstånd ligger ekonomi-
byggnaderna. Gårdarna ligger omgivna av 
lövskog som domineras av ek och bok.

En väg från Sjö leder västerut genom bok-
skogen som öppnar upp sig först kring byn 

Hogård och vidare vid Tykagård. De tre 
byarna har ingått i det komplex av gårdar 
som hört till Vallsnäs säteri med medel-
tida anor, som låg på Unnens östra strand 
nord ost om Sjö.

De östra byarnas gårdsbebyggelse ligger 
samlad utmed båda sidor om vägen. Det 
finns en mångfald av bevarade ekonomi-
byggnader vilket är positivt för förståelsen 
av det äldre jordbrukets gårdsstrukturer. 
Ett tydligt karaktärsdrag för mangårdsbygg-
naderna är, likt Sjö, de inglasade och rikt 
dekorerade verandorna vända mot vägen. 
Landskapet är öppet och mjukt kuperat 
med bevarade stengärdesgårdar och äldre 
lövträd som solitärer. Byarnas äldsta bygg-
nader är uppförda under 1800-talet. En del 
av bebyggelsen i Hogård och Tykagård har 
dock förändrats genom åren men det tydliga 
bebyggelsemönstret med byarna och dess 
gårdar på rad efter vägen har bibehållits.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• De välbevarade mangårdsbyggnaderna 
i Sjö med dess placering intill varandra 
invid branten mot sjön.

• De rikt dekorerade inglasade veran-
dorna som präglar de äldre bostadshu-
sen i området.

• Det bevarade bebyggelsemönstret 
med byarnas gårdar på rad utmed 
vägen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

LAGSKYDD

• Delar av området är beläget inom Sjö 
naturreservat och omfattas av sär-
skilda föreskrifter och skötselplaner.
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SJÖ  HOGÅRD  TYKAGÅRD  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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Huvudbyggnaden på fastigheten Strömhult 2:1. 
Byggnaden är klassificerad som Klass B.

KULTUR
HISTORISKT 
VÄRDEFULLA 
BYGGNADER

HALLANDSINVENTERINGEN

Länsstyrelsen i Hallands län har genomfört 
en totalinventering av all kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse inom länet. Arbetet 
har utförts som en del i länets miljöarbete 
utifrån miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Samtliga byggnader som bedömts som vär-
defulla har registrerats i en databas tillsam-
mans med grunduppgifter och foton.  I Hylte 
kommun har 942 byggnader inventerats, 
dokumenterats och värderats. Data basen 
finns tillgänglig online för allmänheten 
genom Riksantikvarieämbetets databas 
Bebyggelseregistret eller via Hylte kommun.
 
Inventeringen fungerar som ett kunskaps-
underlag för kommunens arbete med 
samhällsplanering och bygglovsfrågor, i 
kombination med kulturmiljöprogrammet. 
För de byggnader som inte är belägna inom 
ett större område med höga kulturhisto-
riska värden utgör inventeringen ett viktigt 
komplement. 
 
Den inventerade bebyggelsen klassificeras 
enligt följande system:

KLASS A

Objektsvärde
Nationellt intresse
Omistlig
Bör skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och
4:16 § (förvanskningsförbud, underhållskrav, 
rivningsförbud) eller som byggnadsminne 
enligt KML

KLASS B

Objektsvärde
Regionalt intresse
Omistlig
Bör skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 
4:16 § (förvanskningsförbud, underhållskrav, 
rivningsförbud)

KLASS C

Miljövärde
Lokalt intresse
Skyddas genom PBL 8:14 och 8:17 § (under-
hållskrav, varsamhetskrav)
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Landeryd

Torup
Unnaryd

Femsjö

Drängsered
Kinnared

Mjälahult

Långaryd

Jälluntofta

Rydöbruk

Hyltebruk

±
Hallandsinventeringen, Hylte kommun
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Med kulturmiljö menas de avtryck och spår som människan gjort 
som berättar om de historiska skeenden och processer som lett 
fram till dagens landskap. Samhällsförändringar och människors 
livsvillkor och levnadssätt under olika tider kan följas i landskapets 
fysiska strukturer och samband. Det kan gälla allt från enskilda 
byggnader till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över 
allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 
Kulturmiljön bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig 
resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring och för 
lokal och regional tillväxt. 

I detta kultur miljö program presenterar ett urval av miljöer som på 
olika sätt ger en bild av kommunens spännande och varierande  
historia och som bedöms vara särskilt viktiga att vårda och bevara. 
Här ges även vägledning för hur man på ett bra sätt kan ta tillvara 
de kultur  historiska värdena. Enligt lagstiftningen delar vi alla 
ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö. Både enskilda 
personer som myndigheter ska visa hänsyn till kulturmiljön.

Boken vänder sig till alla med ett kulturhistoriskt intresse, såväl 
allmänhet och fastighetsägare som kommunens plan- och bygg-
handläggare. 

KULTURMILJÖPROGRAM
FÖR HYLTE KOMMUN 




