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Tillhörande detaljplan för fastigheten   
 
 

RÖRSTORP 6:3 
 

 

KULTUR-OCH 
NATURMILJÖUTREDNING 
 

Metod  
 
Analysen av kultur- och naturvärden är utförd inom en yta på fastigheten Rörstorp 6:3. 

Analysen består av kultur- och naturmiljöunderlag med information och dokumentation av 

registrerade kultur- och naturvärden i området, länsstyrelsens GIS-databas och 

riksantikvarieämbetets databas, fornsök samt en fältinventering. 

  

Kulturmiljöer 

 
Arkeologiska undersökningar och utredningar inom planområdet 
 

Det finns inga arkeologiska utredningar eller förundersökningar är genomförda i 

undersökningsområdet. 

 

Arkeologiska undersökningar och utredningar i närområdet  
 
De närmaste arkeologiska utredningarna har ägt rum är ca 600 meter söder om det aktuella 

undersökningsområdet. 

 

Registrerade kulturmiljöer och fornlämningar inom planområdet 
 

Det finns inga registrerade kulturmiljöer eller fornlämningar. 

 

 

Registrerade kulturmiljöer och fornlämningar i närområdet 
 

 

Inom en radie av 1,0 km finns 4 st. registrerade poster i riksantikvarieämbetets databas 

fornsök. Dessa utgör av: 

 



   

Kultur- och naturmiljöanalys 2 (4) Bilaga 1 

 

L1971:9057, RAÄ-nummer: Värnamo 475  

Kategori, Härd 

Antikvarisk bedömning, övrig kulturhistorisk lämning.  

 

L1972:6870, RAÄ-nummer: Värnamo 355:1   

Kategori, boplats 

Antikvarisk bedömning, fornlämning.  

 

 

L1972:7142, RAÄ-nummer: Värnamo 211:1 

Kategori, fyndplats 

Antikvarisk bedömning, övrig kulturhistorisk lämning.  

 

 

L1972:7141, RAÄ-nummer: Värnamo 210:1  

Kategori, Vägmärke 

Antikvarisk bedömning, ingen antikvarisk bedömning.  

 

 

Bebyggelse och byggnader 
 
Det finns ingen kulturhistorisk bebyggelse i undersökningsområdet. 

 

  

Historiska kartor 
 

Den västra den av undersökningsområdet har varit skogbeväxt enligt äldre kartor. Den sydöstra 

delen har bestått av uppodlad mark, med undantag för en mindre höjd i den sydöstra delen som 

varit beväxt med träd. 
 
 

Naturmiljöer 

 

I undersökningsområdet påträffades inga registrerade skyddsvärda naturmiljövärden i 

länsstyrelsernas GIS-databas eller i annan känd dokumentation.  

 

 
Registrerade naturmiljöer  
 

I undersökningsområdet påträffades inga registrerade skyddsvärda naturmiljövärden i 

länsstyrelsernas GIS-databas eller i annan känd dokumentation.  
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Fältinventering, mars 2020 
 
 
KULTURLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖER  
 

 

I den sydvästra delen av undersökningsområdet påträffades 1 st. objekt som ej finns 

registrerat i andra källor. Det finns inga spår att marken intill varit uppodlad. På äldre kartor 

är platsen skogbeväxt. Lämningen som är beväxt med sly har en relativt karaktäristik väld och 

rund form och är svårbedömd. 

 

 

Biologiskt kulturarv 

Ett mindre inslag av ett biologiskt kulturarv kan spåras i form av från deponier av 

trädgårdsavfall och spontana spridningar från närliggande trädgårdar. 
                                                                                                                                                      
 

Naturmiljöer 

Den västra delen av undersökningsområdet består av en i terrängen lågt liggande del med 

stillastående vatten och som delvis övergår i en mindre sumpskog/dunge. Växtligheten består 

främst av tät vegetation med växande yngre träd och sly. Inslag av ädelträd, tre yngre ekar 

finns i spridda i brynet bland den täta vegetationen. Lövträden dominerar men även inslag av 

barrträd ingår. Det finns även antydan till sockelbildningar för några av de yngre lövträden 

som växer i sumpmarken.  

 

Den övriga delen av undersökningsområdet domineras av gräsmark. I den sydöstra delen finns 

en mindre höjd, delvis beväxt med träd. 

Mindre naturvärden finns i form av inslag av ädellövträd och stillastående sumpskog.  

Det gäller särskilt om området kan utvecklas i ett längre perspektiv. Den skuggiga miljön med 

stillastående vatten och främjande av död ved är faktorer som i ett längre perspektiv kan 

stärka naturvärdena. Ekarna är i behov att frihuggas från intill växande vegetation. 

 
Friluftsliv och rekreation 
 

Den öppna gräsytan används som genomfart för gående till det närliggande 

rekreationsområdet Skogsfållen som finns väster om undersökningsområdet. 

Skogsfållen utgör ett populärt grönområde för rekreation och friluftsliv och ingår i Värnamo 

kommuns plan för grönstruktur.  

 

 

Historiska kartor, Lantmäteriet 
 

Generalstabskartan, Växjö, 1873.  

Ekonomisk karta, Drömminge, 1953.  

Ekonomisk karta, Hindskekind1953.  

Historisk ortfoton, lantmäteriet, 1975     
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Historisk ortofoto, lantmäteriet, 1960 
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