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Projektbeskrivning 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar sedan 2008 med att 
förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av 
riksintresse. Under år 2010 och 2012 genomförde Länsstyrelsen 
två intervjuundersökningar med samtliga kommuner i länet för 
att kartlägga kommunernas syn på riksintressen för 
kulturmiljövård. Sju stycken fördjupade beskrivningar har 
hittills genomförts för länets 34 riksintressen och dessa har 
presenterats muntligen för berörd kommun samt publicerats på 
Länsstyrelsens hemsida.  
 
Projektet ”Utvärdering och fortsatt översyn av länets 
kulturmiljöer av riksintresse” bedrivs under februari – augusti 
2012. Projektet syftar till att utvärdera hanteringen av länets 
riksintressen för kulturmiljövård och till att formalisera två 
tidigare påbörjade utredningar om eventuella riksintressen; 
ängsfruktodlingarna i Urshultsbygden (Tingsryd kn) och Hohult 
by (Uppvidinge kn).  
 
Målsättning 
Utredningen av ängsfruktodlingarna i Urshultsbygden avslutas 
och beslut om områdets status som riksintresse tas. Riksintresset 
är väl förankrat i kommunen och det finns ett sammanfattande 
men tydligt och användbart material som kan utgöra grunden 
för förvaltningen av området. En sida med kartmaterial och 
länkar till samtligt material läggs upp på Länsstyrelsens 
hemsida.  

 
Metod 
Ett omfattande skriftligt material finns tillgängligt för båda 
områden, och studien syftar framförallt till att sammanställa och 
organisera resultat från tidigare undersökningar i en 
sammanfattande utredning.  
 
För att mäta förändringarna i ängsfruktodlingarnas utbredning 
sedan dess mest expansiva period (1900-1950)  har kartöverlägg 
med 1950-talets Ekonomiska karta och dagens fastighetskarta 
utförts.  Med hjälp av kartöverläggen har en jämförelse mellan 
1950-talets utbredning av ängsfruktodlingar, 1992-års 
inventering av ängsfruktodlingar och dagens aktiva skötselavtal 
kunnat göras. 
Digitaliseringen av den geografiska informationen rörande 
ängsfruktodlingarna påbörjades 2001 i samband med projektet 
Kulturmiljöövervakning i Kronobergs län, men endast två 
kartblad av 1950-talets ekonomiska karta jämfördes med dagens 
karta. I samband med utredningen av ängsfruktodlingarna som 
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riksintresse har sjutton kartblad över området mellan sjöarna 
Åsnen och Mien lagts in, och såväl ängs- som åkerfruktodlingar 
har digitaliserats. Genom kartöverläggen har ängsfrukt-
odlingarnas kärnområde kunnat identifieras och förändringarna 
av mängden fruktodlingarna sedan 1950-talet har kunnat mätas. 
Kartmaterialet utgör även ett värdefullt underlag för den 
projekterade totalinventeringen av ängsfruktodlingar.  

Tidigare utredningar 

Ett flertal utredningar som berör ängsfruktodlingsområdet i 
södra Åsnen har tidigare genomförts. Utredningarna 
kompletterar föreliggande rapport och bifogas. 

 Förstudie inför totalinventering av fruktodlingarna i Urshult 
(meddelande nr 2010:16), Länsstyrelsen Kronoberg 2010 

 Kulturhistorisk utredning av Igelön 1:1, Stefan Höglin – 
Bäckaby Landskap 2001 

 Åsnen i översiktsplanen – planeringsunderlag 2004 
(meddelande nr 2004:34), Länsstyrelsen Kronoberg 2004 
 

 
Ansvarsfördelning och ärendegång rörande riksintressen  
Ansvarsfördelningen mellan kommun, länsstyrelse och central 
myndighet gällande riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 
framgår av förordningen om hushållning med mark och 
vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det den 
centrala myndigheten, i kulturmiljövårdens fall 
Riksantikvarieämbetet, som bedömer om ett område är av 
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har tillsyn 
över att bestämmelserna följs i den kommunala fysiska 
planeringen, och ska tillhandahålla de underlag som behövs för 
att kommunen ska kunna göra en god bedömning. Kommunen 
ska i sin översiktsplan redovisa hur allmänna intressen såsom 
riksintressen för kulturmiljövård ska tillgodoses i den 
kommunala planeringen. Vid beslut om användning av mark- 
och vattenområden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 
ska särskild hänsyn tas till områden av riksintressen och dessa 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas 
kulturvärden.  
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Ängsfruktodlingsområdet som riksintresse – en 

sammanfattande motivering 

Sammanfattning 

Ängsfruktodlingarna är, till skillnad från godsmiljöernas 
symmetriska fruktodlingar, ett unikt uttryck för allmogens 
mångsidiga jordbruk. Trots att stora delar av ängs- och 
åkerfruktodlingarna inte längre brukas utgör Vemboö, med 
angränsande områden, de enda bevarade ängsfruktodlingarna i 
Sverige samt det enda kvarvarande fruktodlingsdistriktet i 
Kronobergs län. Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen är det 
nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som har varit 
vanlig i hela Europa och som har ett erkänt kulturhistoriskt 
värde i länder som Tyskland, Frankrike och Österrike. 
Fruktodlingarna i Vemboö med omnejd har även gett upphov 
till en stark lokal identitet och en väletablerad kultur som under 
1900-talet tagit sig uttryck bland annat i årliga blomnings- och 
skördefester. Områdets fruktodlingar är kända även nationellt, 
och de har blivit flitigt omskrivna i allt från vetenskapliga 
artiklar till skönlitterära texter. Det finns en lokal vilja att vårda 
och bevara ängsfruktodlingarna söder om Åsnen, och 
Länsstyrelsen har sedan tidigt 1990-tal haft skötselavtal med 
mellan 10 och 20 stycken odlare.  
 
Det är av såväl regionalt som nationellt intresse att fruktodling i 
allmänhet och ängsfruktodling i synnerhet bevaras i denna del 
av Kronoberg. Länsstyrelsen bedömer att fruktodlingsområdet 
söder om Åsnen är så kulturhistoriskt värdefullt att det har 
betydelse från nationell och allmän synpunkt. Länsstyrelsen 
anser det därför vara både värdefullt och lämpligt att utse 
området till riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken.  
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Ett uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk 

Äppelodlingarna söder om Åsnen är knutna till en 
småbrukarstruktur där fruktproduktionen har kompletterat en 
bred och sammansatt agrar verksamhet. Områdets jämförelsevis 
knappa odlingsresurser har lett till att äppelträden har hänvisats 
till marginella partier av odlingsmarken såsom åkerrenar och 
delar av ängsmarkerna. Fruktodlingens placering på 
ängsmarkerna gav odlaren möjlighet att skörda marken på två 
nivåer; frukt från träden och hö från marken. Ängsfrukt-
odlingarna, som bygger på ympning av vildaplar, har gett ett 
mycket särpräglat landskap som tydligt skiljer sig från 
godslandskapens trädgårdar och de industriella odlingarnas 
symmetriska odlingar. Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen 
utgör därför ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga 
jordbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äppelodlingen kring Urshult genomgår en kraftig expansion 
under 1800-talet, och i början av 1900-talet framstår Urshults-
området som ett av Sveriges mer betydande äppeldistrikt. En 
ökad efterfrågan på frukt förvandlade fruktodlingen från 
sidonäring till en av områdets huvudnäringar. Under mellan-
krigstiden ökade därför antalet åkerfruktodlingar markant. En 
viss andel av ängsfruktodlingarna kan ha övergivits under 
denna övergång, men ekonomiska kartan från 1947-1950 visar 
på en fortsatt mycket betydande utbredning av ängsfrukt-
odlingar vid slutet av 1940-talet. Det är framförallt under andra 

Ängsfruktodlingar i området kring Södra Åsnen. Fruktträden har hänvisats till marginella partier av odlingsmarken och 

samlas längs vägar och åkerrenar. De ympade vildaplarna på ängsmarken ger ett mycket särpräglat landskap. På 1950-

talets ekonomiska karta redovisas ängsfruktodlingarna som prickade gröna ytor samt som cirklar längs åkermarkens 

gränser. Källa: Lantmäteriet Foto: Stefan Höglin 2012 
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hälften av 1900-talet som en markant nedgång av såväl ängs- 
som åkerfruktodlingarna förändrar landskapet i 
Urshultsområdet.  Fruktproduktionen i södra Åsnenområdet 
når sin kulmen under första hälften av 1900-talet. Åkerfrukt-
odlingarna representerar övergången till den exportinriktade 
fruktproduktion i större skala som gav Urshult epitetet som 
äppelodlarbygd, och det är av ett starkt regionalt och lokalt 
intresse att även åkerfruktodlingarna vårdas och bevaras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveriges bäst bevarade ängsfruktodlingar 

Trots att områdets fruktodlingar betydligt har minskat finns en 
lokal vilja att vårda och bevara områdets ängsfruktodlingar. 
Skötselavtal med tillhörande anslag har upprättats med ett 
flertal odlare sedan 1991.  Sedan 1998 utgörs grunden för stödet 
till brukarna av Riksantikvarieämbetets bidrag till 
kulturmiljövård. 2012 utbetalades bidrag till femton brukare för 
sammanlagt ca 140 ängsfruktodlingar av mycket varierande 
storlek. Skötselavtalen har även åtföljts av flertalet projekt och 
inventeringar (se bilaga Förstudie inför totalinventering av 
fruktodlingarna i Urshult för komplett redogörelse). 
 
Även söder om området har ängsfruktodlingar förekommit. I 
området mellan Åsnen och sjön Mien i södra Kronoberg finns 
rester av ängsfruktodlingar, och man har likaså dokumenterat 
rester kring Ivösjön och Oppmannasjön i nordöstra Skåne. Ängs- 
och åkerfruktodlingarna i sydöstra Kronoberg redovisas särskilt 
på 1950-talets ekonomiska karta. I samband med utredningen 
inför förslag om riksintresse har kartöverlägg som jämför 
dagens fastighetskarta med 50-talets Ekonomiska karta utförts 
för sammanlagt sjutton kartblad i området kring södra Åsnen. 
Kartöverläggen visar att ängsfruktodlingar har förekommit i 
relativt stor omfattning från södra Åsnen till Mien. Det finns 
dock en tydlig koncentration av ängsfruktodlingar på 
framförallt Vemboö samt på sydöstra Sirkön. Koncentrationen 
av åkerfruktodlingar är likaså högst på Vemboö med omnejd.   

Åkerfruktodlingar i området kring Södra Åsnen. Till skillnad på ängsfruktodlingarna står träden i symmetriska rader. På 

1950-talets ekonomiska karta redovisas åkerfruktodlingarna som prickad åkermark. Källa: Lantmäteriet. Foto: Stefan 

Höglin 2012 
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Den historiska koncentrationen av ängs- och åkerfruktodlingar 
kring Vemboö med omnejd, ett relativt stort antal välbevarade 
odlingar samt ett snart 20-årigt samarbete kring skötselavtal i 
området motiverar att Vemboö med intilliggande områden 
utgör centrum i riksintresset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nordligaste utposten av ett internationellt bruk 

Ängsfruktodlingar med kombinerad fruktodling och 
foderproduktion har varit en relativt vanlig odlingsform även i 
övriga Europa. I områden såsom ciderdistriktet i tyska Hessen 
eller landskapen i franska Calvados finns en erkänd 
kulturhistorisk tradition av ängsfruktodlingar och insatser görs 
för dess bevarande.  
 
Ängsfruktodlingarna i södra Åsnenområdet utgör, tillsammans 
med resterande ängsfruktodlingar kring Ivösjön i Skåne, den 
nordligaste utposten av en europeisk folklig 
fruktodlingstradition.  Ängsfruktodlingarna vid södra Åsnen 
utgör därför ett mycket värdefullt kulturlandskap ur både ett 
nationellt och ett europeiskt perspektiv. 
 
 

Kartan visar ängs- och åkerfruktodlingarnas utbredning i området söder om Åsnen enligt 1950-talets 

ekonomiska karta. Orange ram markerar det område som jämförts med ekonomiska kartan, sammanlagt 

sjutton kartblad. 1950-talets karta är en användbar källa då den redovisar fruktodlingarnas utbredning 

innan efterkrigstidens starka nedgång. Notera att lagret för ängsfruktodlingar ligger över lagret för 

åkerfruktodlingar, vilket gör att ängsfruktodlingarna kan upplevas som mer dominanta. 

 Karta: Emy Lanemo 2012. Källa: Lantmäteriet.  

 

 

 

Teckenförklaring

Ängfruktodlingar 50-tals Ekonomen

Åkerfruktodlingar_1950-tals Ekonomen

Kartan visar ängs- och 

åkerfruktodlingarnas utbredning i 

området söder om Åsnen enligt 

1950-talets ekonomiska karta. Gul 

ram markerar det område som 

jämförts med ekonomiska kartan, 

sammanlagt sjutton kartblad.  

1950-talets karta är en användbar 

källa då den redovisar 

fruktodlingarnas utbredning innan 

efterkrigstidens starka nedgång. 

Notera att lagret för 

ängsfruktodlingar ligger över 

lagret för åkerfruktodlingar, vilket 

gör att ängsfruktodlingarna kan 

upplevas som mer dominanta. 

Karta: Emy Lanemo 2012.  

Källa: Lantmäteriet.  
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Ängsfruktodlingar i Urshult 

Ängsfruktodlingar i Calvados, Frankrike 

Foto: Stefan Höglin 2012 

Foto: Stefan Höglin 2012 



 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2012  Fruktodlingsområdet i Södra Åsnen – Riksintresse för kulturmiljövården sid. 11 

Föreslagen värdebeskrivning och avgränsning  

Värdebeskrivning  

De unika och karaktäristiska ängsfruktodlingarna utgör värdet i 
riksintresset. Åkerfruktodlingarna utgör ett kompletterande 
värde, och är grundläggande för förståelsen och upplevelsen av 
området som ett av Sveriges historiskt viktiga fruktdistrikt. 
Andra strukturer som har varit viktiga och knutna till 
fruktproduktionen, såsom Urshult musteri och järnvägen, har 
rivits eller har mycket dålig synlighet i dagens landskap och 
innefattas därför inte. 
    
Föreslagen värdetext:  
Motivering: Sveriges bäst bevarade och mest sammanhållna 
ängsfruktodlingsområde med en folklig fruktodlartradition baserad på 
kombinerad fruktodling och foderproduktion. Kronobergs läns enda 
fruktodlingsdistrikt med en tydlig lokal identitet knuten till 
fruktproduktionen. 
Uttryck: Ympade vildaplar i odlingsmarkens marginella partier, på 
ängsmark eller i åkerrenen. Kombinerad foderproduktion och 
fruktodling. Senare tiders symmetriska fruktodlingar på åkermark.  

Avgränsning 

Det har funnits ängsfruktodlingar av varierande betydelse inom 
ett omfattande område som sträcker sig från Åsnens södra öar 
till sjön Mien. Länsstyrelsens skötselavtal har upprättats med 
odlare på framförallt Vemboö, Sirkön, Igelön och i Tåget. 1992 
års inventering av ängsfruktodlingar utfördes i ett begränsat 
område på Vemboö med omnejd. Studier av 1950-talets 
ekonomiska karta visar en koncentration av ängs- och 
åkerfruktodlingar till Vemboö med omnejd.  
 
Inom riksintresset bör det vara möjligt att få en tydlig visuell 
uppfattning av fruktodlingarnas dominans i landskapet. Det bör 
också finnas förutsättningar för en fortsatt fungerande odling.  
Riksintresset bör därför begränsas till de områden med högst 
koncentration av fruktodlingar och där det finns en ambition till 
skötsel och bevarande.  
 
En precis avgränsning av ett så omfattande och varierande 
område som fruktodlingsområdet söder om Åsnen är 
komplicerad att genomföra. Resultaten av den projekterade 
totalinventeringen av fruktodlingarna i området kan även 
komma att påverka avgränsningen. Utredningen redovisar 
därför istället en rastrerad yta där kärnan består av Vemboö 
med omnejd.  
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Föreslagen avgränsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER AV EN UTNÄMNING 
TILL RIKSINTRESSE ENLIGT 3 KAP MILJÖBALKEN 
 
Konsekvenser 
Riksintressen för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § 
miljöbalken och de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada kulturmiljön. Bestämmelserna ska tillämpas vid beslut om 
användning av mark- och vattenområden enligt plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Skyddet av riksintressanta miljöer 
aktiveras vid ändrad markanvändning, och kan därför inte 
användas för att upphäva en pågående verksamhet. Kommunen 
ska i sin översiktsplan redovisa hur allmänna intressen såsom 
riksintressen för kulturmiljövård ska tillgodoses i den 
kommunala planeringen. Länsstyrelsen har tillsyn över att 
bestämmelserna följs i den kommunala fysiska planeringen, och 
ska tillhandahålla de underlag som behövs för att kommunen 
ska kunna göra en god bedömning. 
 

Förslag för riksintressets kärnområde. 

Det är viktigt att det inom riksintresset 

är möjligt att få en tydlig visuell 

upplevelse av fruktodlingarnas 

dominans i landskapet. Därför bör 

Vemboö, Sirkön, Igelön och Tåget 

utgöra riksintressets kärna.  Gränsens 

exakta dragning bör utredas närmare, 

och bör också ta hänsyn till principer 

föravgränsning av riksintressen för 

kulturmiljövård. 

 

Karta: Emy Lanemo 2012.  

Källa: Lantmäteriet.  

Sirkön 

Ellenäs 

Igelön 

Tåget 

Vemboö 
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Ängsfruktodlingarnas kulturmiljövärde är framförallt beroende 
av en fortsatt god skötsel och hävd av odlingarna, och 
kulturmiljövårdens främsta uppgift är att uppmuntra och stödja 
odlarna i området. Ett utnämnande till riksintresse för 
kulturmiljövården bedöms ha begränsade juridiska effekter för 
ängsfruktodlingsområdet i södra Åsnen. Riksintressesystemet 
skulle kunna få betydelse vid ändrad markanvändning såsom 
omfattande nybebyggelse eller omfattande omvandlingar av 
fruktodlingar till annan typ av markanvändning. Ett 
utnämnande till riksintresse kan däremot innebära ett positivt 
helhetsgrepp om områdets kulturmiljöer.  
 
Möjligheter 
Det pågår en rad arbeten kring Södra Åsnens natur- och 
kulturmiljövärden där såväl Länsstyrelsen som Tingsryds 
kommun är engagerade.  Ett utnämnande av 
ängsfruktodlingsområdet till riksintresse för kulturmiljövården 
kan initiera ett samlat grepp kring ängsfruktodlingsområdets 
kulturvärden, och fungera som en ihopsamlande kraft för de 
olika typer av insatser som görs för området. En status som 
riksintresse kan därför underlätta för en långsiktigt hållbar 
hantering av området.  
 
Ett utnämnande till riksintresse för kulturmiljövård kan också 
ha en marknadsföringseffekt och därmed positivt bidra till att 
stärka områdets identitet och attraktivitet. Kulturmiljövårdens 
insatser i området bör ingå i ett brett och långsiktigt 
utvecklingsarbete för bygden.  
 

Inför framtiden 

 Det är av stor vikt att områdets fruktodlingar hävdas och 
hålls aktiva. 

 Det är av stor vikt att områdets traditionella 
ängsfruktodlingar, i äng och i åkerren, hävdas enligt 
traditionell metod.  

 Det är av stor vikt att odlingslandskapets unikt 
småskaliga karaktär bibehålls. 

 För landskapsbildens och kulturmiljöns upplevelsevärde 
är det av stor vikt att fruktodlingarnas dominerande roll i 
landskapet bibehålls.  

 För kulturmiljöns upplevelsevärde är det viktigt att 
främja informationsskyltning och öppna verksamheter 
inom området.  
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