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FORORD

Enligt naturresurslagen (lag om hushållning med naturresurser m m, SFS 1987:12) skall områden med 
kulturvärden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (2 kap 6§ andra 
stycket). Det är riksantikvarieämbetets uppgift att som central myndighet för kulturminnesvården ange 
vilka dessa riksintressanta kulturmiljöer är.

I denna skrift förtecknas de miljöer som valts ut av riksantikvarieämbetet genom beslut i november 1987 
och vissa kompletteringar fram tom maj 1990. Besluten grundar sig på underlag som tagits fram av 
länsstyrelserna i samråd med länsmuseer och i vissa fall kommunala museer. Genom beslutet har 
riksintresseurvalet från den sk fysiska riksplaneringen på 1970-talet setts över.

I några län - Södermanland, Jönköping och Norrbotten - kunde endast ett preliminärt urval av områden 
göras. Beträffande Norrbotten har urvalet slutförts genom beslut i maj 1990. I några län finns angivet 
utredningsområden, där frågan om riksintresse behöver studeras vidare.

Urvalet är inte gjort en gång för alla. Beslut om förändringar kan förutses beroende på förbättrat 
kunskapsunderlag.

Totalt är idag ca 1 700 kulturmiljöer i landet utpekade som områden av riksintresse. En utgångspunkt för 
urvalet har varit att områdena skall representera hela landets 10000-åriga historia från stenålder till 
nutid. De skall också spegla hela befolkningens historia, dvs de olika samhällsklassernas boendeförhål- 
landen och arbetsmiljöer och de olika samhällstyper som uppstått genom tiderna. I urvalet finns därför 
t ex fiskelägen och jordbruksbyar, åkrar och ängar, medeltida städer och 1900-talsförorter, arbetarbostä
der och herrgårdar, gruvor och sågverk, förhistoriska gravfält och moderna kyrkogårdar.

De riksintressanta kulturmiljöerna redovisas länsvis på kartor med beskrivningar ordnade kommunvis. 
Beskrivningarna är mycket kortfattade och kartorna schematiska. Utförligare information om miljöerna 
kan efterfrågas på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter och länmuseerna. Detaljjusteringar av områdenas 
avgränsningar kan ha skett i samband med att länsstyrelserna utarbetat planeringsunderlag för kommu
nernas översiktsplanering. Flera län har publicerat rapporter som närmare beskriver miljöerna. De finns 
också ofta beskrivna i kommunala och regionala kulturmiljöprogram.

Miljöerna är numrerade och ordnade länsvis och kommunvis. Förutom områdets nummer anges också 
områdets läge i rikets koordinatsystem (mittkoordinat med noggrannheten av 1 km).

Redovisningen är gjord med hjälp av kulturmiljöavdelningens ADB-register över riksintressanta kultur
miljöer. Arbetet har utförts av förste antikvarie Jan-Erik Tomtlund i samarbete med länsstyrelsernas 
kulturmiljöenheter. Kartorna har ritats av Emilia Lauer-Andersson och Eva Gellerstedt.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Kulturmiljöavdelningen

Bengt OH Johansson

5





TECKENFÖRKLARING

] riksintressent kulturmiljö

0 dito. mindre område 
] utredningsomräde

1 nummer enligt förteckningen

— länsgräns
— — kommungräns 
TÄBY kommunnamn
1500 koordinater i rikets nät

Skala 1:600 000 
Riksantikvarieämbetet

SBG = SUNDBYBERG

-TUNA

VM|NTL|ŃA N

UPPLANDS-y 

” BRO /
•Gsteråki

SgpLLENĘlN,

.RFÅLLA
VAXHOLM 81

VARMD'

‘s^^ÄTYRESÖQt
3 K

HTOD|IGE

I.YRKA HANINGE

SÖDERTÄLJE

IYNÄSHAÉN



Stockholms län

Om Stockholms län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet i sin helhet vill riksantikvarieämbetet peka på två aspekter som det är särskilt 
viktigt att slå vakt om inom länet. Dels är det Stockholm som tack vare sitt strategiska läge som 
länk mellan Saltsjön och Mälarbäckenet redan från 1200-talet utvecklades till rikets främsta och 
största stad och där sedan varje århundrade fogat till sina delar längs de stora vattenrummen och 
stadsrummen till en sammansatt stadsmiljö av mycket högt kulturvärde. Dels är det kulturland
skapet från yngre järnålder/tidig medeltid - sannolikt utan motstycke - norr om Stockholm och 
utmed den s k Långhundraleden mot Uppsala framför allt inom det gamla Attundalands 
kärnområde, där man ännu tydligt kan utläsa den kontinuerliga bebyggelseutvecklingen fram 
till våra dagar.

Ett speciellt område är också skärgården i Stockholms län. Eftersom tiden inte medgivit den 
utförliga precisering av kulturvärdena inom denna, som är önskvärd i detta sammanhang, har 
hela skärgårdsområdet betecknats som utredningsområde. Området omfattar skärgårdsområdet 
och inre delarna längs sunden mellan Värmdö och Ingarö samt mellan Ingarö och Tyresö. Det 
ingår således i det kust- och skärgårdsområde i Stockholms län som omfattas av bestämmelserna 
i 3 kap NRL. Riksantikvarieämbetet anser därför att de skärgårdsmiljöer som speciellt nämnts i 
de kommunvisa beskrivningarna tills vidare bör hanteras som särskilda riksobjekt för kultur
minnesvården - liksom även Dalarö, Elarö by och Svenska Högarna - och att arbetet med att 
precisera vilka miljöer i övrigt inom området som är av riksintresse bör föras vidare.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

SÖDERTÄLJE KOMMUN

1 6545/1590 
Vårdinge (Vårdinge sn). Pedagogisk bronsålders- 
miljö med tät förekomst av rosen och skärvstens- 
högar. Flera stora gravfält från järnåldern. Medel
tida, på 1800-talet ombyggd kyrka. Agrart land
skap med Nådhammars 1800-talsherrgård och 
egna hem och småbruk från 1900-talet.

2 6539/1602 
Tullgarn (Hölö sn). Kungligt lustslott utformat 
under 1700-talet. Vidsträckt parkanläggning och 
omgivande landskap med ängs- och hagmarker. 
Öppet odlingslandskap med inslag av stora ekar.

3 6543/1607 
Mörkö-Oaxen mm (Mörkö, Hölö, Överjärna 
och Ytterjärna sn). Äldre farled med fornborgar 
och 1600-talsskansar. Medeltidskyrkorna Mörkö 
och Hölö. Krogar från 1800-talet. Ålderdomligt 
herrgårdslandskap med underlydande torp och 
gårdar kring godsen Ängsholm och Hörnings- 
holm. Karta-Oaxens kalkbruk med brukssamhälle 
präglat av 1800-talets bebyggelse. Här finns över

givna industrianläggningar från perioden 
1852-1974. Suggestiv 1970-talsbebyggelse vid 
Steinerseminariet. En perifer del av miljön berör 
Botkyrka kommun.

4 6596/1586 
Taxinge-Näsby (Taxinge sn). Gods av medeltida 
ursprung. Herrgårdsmiljön utgör en väl samman
hållen helhet med alla de delar som ingick i ett 
gods under 1800-talet såsom park, kyrka, järn
vägsstation mm. Fornlämningsbygd med stora 
gravfält och fornborg.

5 6572/1595 
Ytterenhörna (Ytterenhörna sn). Typiskt sörm
ländskt odlingslandskap med rikt fornlämnings- 
bestånd. Samlat bronsålderskomplex som bl a in
rymmer en märklig hägnad, stora järnåldersgrav- 
fält och två fornborgar. Välbehållen äldre bybe
byggelse i höjdlägen och kyrka av medeltida ur
sprung.

6 6577/1590 
Överenhörna (Överenhörna sn). Medeltida kyrka 
samt husgrund från medeltida kungsgods (Husby



Stockholms län

namn). De två 1700-talsherrgårdarna Ekensberg 
och Horn med väl sammansatt bebyggelse. Ålder
domlig prästgård.

7 6555/1608 
Brandalsund (delen i Ytterjärna sn). Borganlägg
ningar från förhistorisk tid, medeltid och 1700-tal 
vid smalt sund. Näs by med sammanhållen 
1800-talsbebyggelse. Brandalsunds herrgårdsmiljö 
med ekonomibyggnader och arbetarbostäder i ett 
storslaget gårdscentrum. Vidsträckt odlingsland
skap. Miljön berör även Botkyrka kommun.

8 6562/1608 
Hall (Tveta sn). Fornlämningsmiljö med trolig 
början under yngre stenålder och med kontinuitet 
framåt. Vackra rösen från bronsåldern och stora 
gravfält från järnålder. Övergivna bytomter från 
1600-talet. Halls fångvårdsanstalt som har sin 
bakgrund i Halls säteri.

16 6570/1610
Bornsjön (delen i Östertälje sn). Perifer del av 
miljö som huvudsakligen berör Botkyrka och Sa- 
lems kommuner.

NYNÄSHAMNS KOMMUN

9 6531/1611 
Karta (Sorunda sn). Liten ö med lämningar efter 
det kalkbruk som under 1800-talet drevs av ägarna 
till Fållnäs sätesgård. Verksamheten flyttade 1888 
till Oaxen.

10 6539/1613 
Fållnäs (Sorunda sn). Område med gropkeramis- 
ka stenåldersboplatser. Viktig vattenled med kas- 
talgrund av medeltida ursprung och Fållnäs väl- 
bevarade herrgårdsanläggning från 1700-talet. 
Sentida torpbebyggelse. Kalkbrott och cement
fabrik från 1940-talet i Stora Vika med samtida 
arbetarbostäder i funktionalistisk stil vid Marsta.

11 6545/1615 
Sorunda-Stymninge (Sorunda och Osmo sn). 
Fornlämningsrik bygd med gravfält och bosätt
ningar från sten-, brons- och järnålder. Ansam
ling av storhögar från järnåldern, förhistorisk 
vägsträckning och tätt liggande fornborgar. Väl- 
bevarade bymiljöer från 1800-talet och Sorunda 
dominerande, på 1500-talet omgestaltade, medel
tidskyrka.

12 6542/1621 
Osmo (Osmo sn). Medeltida kyrka med bevarat 
sockencentrum. Prästgård med arbetarbostäder, 
kommunisterboställe, klockargård, fattigstuga 
och sockenstuga, ålderdomshem, skola och han
delsbod.

13 6546/1626 
Hammersta (Osmo sn). Ruin av medeltida sätes
gård och flygelbyggnaderna till 1600-talssäteriet. I 
anslutning till säteriet ligger Hammersta gård, 
uppförd 1914, med arbetarbostäder och ekonomi
byggnader. Parkliknande landskap.

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med kulturmiljöer som, även om de ofta 
är glest spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt 
som gör att hela skärgården måste ses i ett helhets
perspektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap 
med ständig växelverkan mellan land och vatten 
som överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. 
Området berör Haninge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers 
kommuner. Skärgårdsmiljöerna öja by och 
Landsort är redan i beslutet 1987-11-05 utpekade 
som riksintressen.

BOTKYRKA KOMMUN

3 6543/1607
Mörkö-Oaxen (delen i Grödinge sn). Skansan
läggning från 1600-talet. Perifer del av miljö som 
huvudsakligen berör Södertälje kommun.

7 6555/1608
Brandalsund (delen i Grödinge sn). Borganlägg
ningar från förhistorisk tid, medeltid och 1700-tal 
vid smalt sund. Näs by med sammanhållen 
1800-talsbebyggelse. Miljön berör även Södertälje 
kommun.

14 6560/1614
Grödinge (Grödinge sn). En av landets fornläm- 
ningsrikaste socknar med två viktiga bosättnings
områden från stenålder, märkliga gravfält och 
fornborgar från järnålder. Dramatiskt och starkt 
kuperat landskap präglat av mindre herrgårdar. 
Grödinge 1100-talskyrka. Iselsta ålderdomligt 
sammanhållna klungby.
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Stockholms län

15 6566/1615 
Tumba pappersbruk (Tumba sn). Sedelpappers
bruk anlagt 1755. Till miljön har under årens lopp 
fogats nya verkstäder och en mängd arbetarbostä
der. Allé planterad på 1840-talet. Homogen 
bruksmiljö.

16 6570/1610 
Bornsjön (delen i Tumba och Botkyrka sn). Om
fattande bosättningar från både brons- och järnål
der. Ett flertal större dominerande herrgårds- 
miljöer. Av intresse är Sturehovs gustavianska 
mönsteranläggning och Norsborg med sengus- 
taviansk bebyggelse och engelsk park med stor- 
höggravfält. Vid Norsborg ligger Stockholms 
stads vattenverk med välbevarad industrimiljö 
från sekelskiftet 1900. Botkyrka 1100-talskyrka. 
Miljön berör även Salems kommun.

SALEMS KOMMUN

16 6570/1610 
Bornsjön (delen i Salems sn). Omfattande bosätt
ningar från både brons- och järnålder. Inom om
rådet finns ett flertal större dominerande herr- 
gårdsmiljöer. Vällinge hade under 1500- och 
1600-talet mässingsbruk. Salems 1100-talskyrka. 
Miljön berör även Botkyrka kommun.

17 6566/1613 
Söderby sjukhus (Salems sn). En social- och kul
turhistoriskt intressant sjukhusanläggning, ur
sprungligen sanatorium, som är ritad av Gustav 
Wickman år 1910.

HANINGE KOMMUN

19 6559/1635 
österhaningebygden (Österhaninge och Väster
haninge sn). Fornlämningsrik bygd med storhögar 
och det omfattande Jordbrogravfältet. Tydliga 
lämningar efter den övergivna byn Kapp-Ekebys 
bytomt. Kyrkomiljö med kommministergårdar 
och kyrkskola i jugendstil. Arsta har medeltida 
ursprung med nuvarande mangårdsbyggnad från 
1650-talet och ladugårdskomplex från tidigt 
1900-tal.

20 6559/1646 
Sandemar (Österhaninge sn). I särklass välbeva
rad slottsanläggning med barockträdgård från ka
rolinsk tid. Anläggningen överensstämmer i sitt

nuvarande skick med avbildningen i Erik Dahl
bergs planschverk Suecia antiqua et bodierna från 
slutet av 1600-talet.

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med kulturmiljöer som, även om de ofta 
är glest spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt 
som gör att hela skärgården måste ses i ett helhets
perspektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap 
med ständig växelverkan mellan land och vatten 
som överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. 
Området berör Haninge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers 
kommuner. Skärgårdsmiljöerna Dalarö, Juthol- 
men, Dalarö skans, Kymmendö, Älvsnabben, 
Utö och Huvudskär är redan i beslutet 1987-11- 
05 utpekade som riksintressen.

EKERÖ KOMMUN

21 6585/1596 
Adelsö (Adelsö sn). Miljö av central betydelse för 
den svenska historien. Storhögarna vid Hovgår
den och en runsten vittnar om en förhistorisk 
kungsgård. Ruinerna av Alsnö hus, som var som
marresidens för Magnus Ladulås. Romansk kyr
ka, välbevarad fornborg, bronsåldersrösen och o- 
förändrat odlingslandskap sedan 1800-talet.

22 6580/1600 
Björkö-Birka (Adelsö sn). Platsen för Sveriges 
första stadsbildning. Delvis bevarad stadsvall från 
900-talet samt Sveriges största järnåldersgravfält 
med ca 1600 anläggningar. Välbevarad bymiljö 
och återskapad, ålderdomlig landskapsbild.

23 6587/1600 
Munsö (Munsö sn). 1800-tals sockencentrum 
kring rundkyrka från 1100-talet. Herrgårdsmiljö- 
erna Norrby och Bona med kringliggande torp 
och landskap. Miljön har sätestraditioner ned i 
medeltid då området var av central betydelse för 
Mälarregionen.

24 6577/1606 
Ekerö (Ekerö sn). Odlingslandskap med samman
hängande åkermarker och flertal herrgårdsanlägg
ningar. Stavsund och Kersö har bäst bibehållit sin 
karaktär från 1600-talet. Herrgårdarna har 
komplexa gårdsbilder med arbetarbostäder och 
torpbebyggelse. Stort järnåldersgravfält med stor
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Stockholms län

hög vid Husby. Öppet odlingslandskap kring 
Ekerö kyrka och Asknäs gård. Välbevarad lands
väg på åskrön.

25 6575/1606 
Helgö (Ekerö sn). Tidig central handels- och 
hantverksplats med blomstringstid under pe
rioden 400-800 e Kr. Skilda områden med hus
grunder, gravar och fornborg.

26 6587/1605 
Färentuna-Hilleshög. Sammanhållna socken
centra kring de två intressanta 1100-talskyrkorna. 
Komplex fornlämningsbild från järnåldern med 
storhögar och gårdsgravfält. Föga förändrat od
lingslandskap sedan mitten av 1800-talet.

27 6583/1609 
Sånga-Svartsjö (Sånga sn). Svartsjö med arkitek- 
turhistoriskt intressant rokokoslott och välbeva
rad äldre tvångsarbetsplats. Flera väl bibehållna 
torpmiljöer, därav länets bäst bevarade torpmiljö 
vid Fiskarudden. Sånga medeltida kyrka och de 
ålderdomliga bymiljöerna Sundby och Sockarby.

28 6581/1606 
Stenhamra (Sånga sn). Stenhuggeri. Sällsynt väl
bevarad industrimiljö från slutet av 1800-talet 
med tillhörande byggnader och arbetsbostäder i 
nära nog ursprungligt skick.

29 6581/1611 
Skå (Skå sn). Medeltida kyrka och kyrkskola med 
flera generationer bevarade skolbyggnader. Den 
riksbekanta barnbyn Skå-Edeby med stort social
historiskt intresse.

30 6580/1618 
Lovö (Lovö sn). Komplex bronsåldersmiljö och 
Lovö medeltida kyrka. Drottningholm är landets 
förnämsta slottsmiljö från stormaktstiden med 
barockpark och engelsk park - båda av högsta 
kvalitet. Intakt 1700-talsteater, lustslott i kinesisk 
stil, den välbevarade manufakturmiljön Kanton 
från 1700-talet och bostadssamhället Malmen.

TYRESÖ KOMMUN

31 6571/1643
Tyresö slott (Tyresö sn). Tidigmedeltida säteri 
med nuvarande huvudbyggnad uppförd på 
1600-talet. Samtidigt uppförd, mycket välbevarad

kyrka. Värdefulla ekonomibyggnader och engelsk 
park från 1790-talet.

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med undantag av framförallt de inre de
larna av Värmdö, Vaxholms och Österåkers kom
muner. Ett genomgående drag för skärgårdens 
kulturmiljöer är att de, även om de ofta är glest 
spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt som 
gör att hela skärgården måste ses i ett helhetsper
spektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap med 
ständig växelverkan mellan land och vatten som 
överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. Om
rådet berör Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäs
hamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers kommu
ner.

JÄRFÄLLA KOMMUN

32 6594/1610
Görveln (delen i Järfälla sn). Viktig farled med 
strategiskt belägna fornborgar. I miljön ligger 
Görvelns gård. Huvudbyggnad i italieninspirerad 
klassicism från 1660-talet, rokokobetonade flyg
lar från 1760-talet. Miljön berör även Upplan
ds-Bro kommun.

UPPLANDS-BRO KOMMUN

32 6594/1610 
Görväln (delen i Upplands-Bro sn). Viktig farled 
med strategiskt belägna fornborgar och Stäke- 
holmsruinen. Stakets herrgård (tidigt 1800-tal). 
Lennartsnäs herrgård med stora järnåldersgrav- 
fält. Väghistorisk miljö med landets första statliga 
vägbygge från 1665. Miljön berör även Järfälla 
kommun.

33 6600/1603 
Bro (Bro sn). Plats för förhistorisk stormansgård 
med storhöggravfält och Husbynamn. Den nu 
övergivna byn var under medeltiden landskapets 
största. Säteriet Bro gård är från 1500-talets mitt 
och har byggnader från 1700- och 1800-talet. Kyr
ka från 1100-talet.

34 6600/1600 
Låssa (Låssa sn). Unikt fornlämningsbestånd med 
boplatslämningar från bronsålder. Rösarings- 
komplexet med rösen och labyrint samt ”proces-
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35 6611/1604
Håtuna-Håbo-Tibble (Håtuna och Håbo-Tibble 
sn). Odlingsbygd dominerad av ett flertal välhåll
na gårdar, torp och arbetarbostäder. Herrgårdarna 
Aske gård, Håtunaholm och Signhildsberg har 
lång historisk tradition. Vid Signhildsberg ligger 
Fornsigtunas fornlämningsområde. Håtuna och 
Håbo-Tibble medeltidskyrkor. Tjusta by med 
fyra generationers skolbyggnader. Det skogfria 
öppna åker- och beteslandskapet kring Håtuna 
kyrka har en orört ålderdomlig prägel.

SUNDBYBERGS KOMMUN

36 6585/1622
Duvbo (Sundbybergs sn). Egnahemsområde med 
kyrka och skola från tidigt 1900-tal.

SOLNA KOMMUN

37 6587/1625
Solna (Solna sn). Rundkyrka från 1100-talet med 
prästgård, kaplans- och falkenerarboställe från 
1700-talet. Norra begravningsplatsen, invigd 
1827, visar begravningsväsendets historia i Sverige 
från 1800-talet. En enastående miljö bildas av de 
kungliga lustslotten Haga och Ulriksdal med Pi
pers parkanläggningar och olika ”hjältegravar”. 
Arkitektonisk paradbebyggelse från gustaviansk 
tid, barock, empire och sent 1800-tal.

78 6582/1626
Karlberg (Solna sn). Historiskt värdefull anlägg
ning. Slottet från stormaktstiden har delvis myc
ket värdefull interiör. Krigshögskolan från 1790- 
talet är som sådan världens äldsta i ursprungliga 
lokaler.

DANDERYDS KOMMUN

38 6588/1629
Djursholm (Danderyds sn). Landets första som 
förort anlagda villastad och förebilden för flera 
senare liknande samhällen. Högborgerlig bebyg
gelse från perioden 1890-1930. Djursholmsgodset 
styckades upp i stora trädgårdstomter och en järn
väg anlades. I den individuellt formade bebyggel
sen kan stilidealen följas från de första enkla

48 6587/1678
Stocksund (Danderyds sn). Välbevarad villabe
byggelse från i huvudsak 1900-talets två första 
decennier. Länets bästa exempel på ”tjänsteman
navillastaden” från denna tid.

LIDINGÖ KOMMUN

49 6586/1634 
Bygge och Bo (Lidingö sn). Villabebyggelse upp
förd i samband med Lidingöutställningen ”Bygge 
och Bo” år 1925. Ett utsökt exempel på 1920-talets 
dekorativa klassicism med symmetriskt ordnade 
villor efter bostadsgator och platsbildningar.

50 6586/1634 
Grönstakolonin (Lidingö sn). Sportstugeområde 
från 1910-talet och räknas som landets första av 
sitt slag.

51 6580/1634 
Norra Boo-Vaxholm-Lindalsslundet (delen i Li
dingö sn). Fjäderholmarna med krögarbostad från 
1700-talet och grunder efter den gamla sjökrogen. 
Elfviks gård från 1770-talet, storskaligt jord
brukslandskap. Elfviks udde, nationalromantisk 
villa ritad av arkitekten Ragnar Östberg. Miljön 
berör även Nacka, Vaxholms och Värmdö kom
muner.

NACKA KOMMUN

51 6579/1634 
Norra Boo-Vaxholm-Lindalssundet (delen i 
Nacka och Boo sn). Inloppet mot Stockholm med 
tidiga sommarvillor. Stora och Lilla Nyckelviken 
och Svindersvik härrör från 1700-talet. Norra 
Boo-området har talrika inslag av det sena 
1800-talets sommarvillor. Värdefulla tidigindust
riella anläggningar som det välbevarade Augus- 
tendal och de i historiserande arkitektur uppförda 
Ångkvarnarna Saltsjökvarn och Tre kronor. 
Miljön berör även Lidingö, Vaxholms och Värm
dö kommuner.

52 _ 6575/1639
Erstavik (Nacka sn). Herrgårdsanläggning från 
gustaviansk tid, ritad av J E Rehn. Ekonomibygg
nader, arbetarbostäder och torp är framför allt
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från 1800-talet. Odlat landskap av ålderdomlig 
prägel.

53 6577/1633 
Nacka ström (Nacka sn). Forssträckning som 
givit förutsättningar för tidig industrietablering. 
Miljön ger en bild av förindustriell tillverkning 
och kvarndrift.

54 6578/1635 
Storängen (Nacka sn). Socialt homogent medel
klass- och konstnärssamhälle med arkitektritad, 
välbevarad och enhetlig villabebyggelse från 
1900-talets början. Järnvägsförbindelse till Stock
holm genom Saltsjöbanan utgjorde förutsättning 
för etableringen.

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med undantag av framförallt de inre de
larna av Värmdö, Vaxholms och Österåkers kom
muner. Ett genomgående drag för skärgårdens 
kulturmiljöer är att de, även om de ofta är glest 
spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt som 
gör att hela skärgården måste ses i ett helhetsper
spektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap med 
ständig växelverkan mellan land och vatten som 
överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. Om
rådet berör Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäs
hamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers kommu
ner.

122 6576/1642
Saltsjöbadens centrala delar (Nacka sn). Väl be
varat exempel från Östersjökusten på en societets- 
badort och en patricierförort, uppförd omkring 
sekelskiftet kring en privatjärnväg med badhotell, 
badhus, anläggningar för segelsport. Individuellt 
utformade och av sin tid starkt präglade villor av 
hög valör, som placerats glest i fortfarande väl 
bibehållen skärgårdsnatur. Till området räknas 
också stationsområdet - den avgörande betydelsen 
för Saltsjöbadens tillkomst - och Observatoriet.

VAXHOLMS KOMMUN

51 6579/1634
Norra Boo-Vaxholm-Lindalssundet (delen i 
Vaxholms sn). Inloppet mot Stockholm. Tidiga 
sommarvillor vid Skarpö och Stegesund. Vax
holms stad och fästning med stadsbebyggelse från 
1800- och 1900-talet. Staden speglar utvecklingen

från fiske- och sjöfartssamhälle till badort och 
centrum för friluftslivet. Miljön berör även Li
dingö, Nacka, och Värmdö kommuner.

58 6589/1649
Oxdjupet (delen i Vaxholms sn). Försvarsanlägg
ningar vid inloppet mot Stockholm. Här visas 
befästningskonstens utveckling från början av 
1700-talet till 1800-talets senare hälft. Miljön be
rör även Värmdö kommun.

VÄRMDÖ KOMMUN

51 6579/1634
Norra Boo-Vaxholm-Lindalssundet (delen i 
Värmdö sn). Inloppet mot Stockholm med som
marvillor från 1800- och 1900-talet vid Lindals- 
sundet. Miljön berör även Lidingö, Nacka och 
Vaxholms kommuner.

55 6577/1648 
Ingarö (Ingarö sn). Typisk skärgårdskyrka från 
1700-talet. Välbevarat sockencentrum och speciell 
skola. Lämshaga säteri från tidig stormaktstid. 
Huvudbyggnaden är ett märkligt, välbevarat ka
rolinskt stenhus med praktfull barockportal.

56 6581/1645 
Gustavsberg (Gustavsbergs sn). Porslinsfabrik 
med arbetarbostadsbebyggelse som har kontinui
tet från mitten av 1800-talet till idag. I stort sett 
varje decennium har avsatt arkitekturhistoriskt in
tressanta byggnader. Oscarianska sommarvillor 
med välbevarad bebyggelse i fornnordisk stil.

57 6578/1644 
Beatelund (Ingarö sn). Säteri bildat på 1670-talet. 
Nuvarande herrgårdsanläggning från 1726 utgör 
en av landets mest representativa herrgårdsmiljöer 
från karolinsk tid.

58 6589/1649 
Oxdjupet (delen i Värmdö sn). Försvarsanlägg
ningar vid inloppet mot Stockholm. Här visas 
befästningskonstens utveckling från början av 
1700-talet till 1800-talets senare hälft. Miljön be
rör även Vaxholms kommun.

59 6586/1655 
Siggesta och Sund (Värmdö sn). Storgårdar med 
tät förekomst av gravfält. Sund är en av länets 
intressantare herrgårdsmiljöer. Anläggningen har 
intakt prägel sedan 1870-talet.
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60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med kulturmiljöer som, även om de ofta 
är glest spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt 
som gör att hela skärgården måste ses i ett helhets
perspektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap 
med ständig växelverkan mellan land och vatten 
som överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. 
Området berör Haninge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers 
kommuner. Skärgårdsmiljöerna Harö by, Sand
hamn, Grönskär och Korsö är redan i beslutet 
1987-11-05 utpekade som riksintressen.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med undantag av framförallt de inre de
larna av Värmdö, Vaxholms och Österåkers kom
muner. Ett genomgående drag för skärgårdens 
kulturmiljöer är att de, även om de ofta är glest 
spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt som 
gör att hela skärgården måste ses i ett helhetsper
spektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap med 
ständig växelverkan mellan land och vatten som 
överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. Om
rådet berör Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäs
hamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers kom
muner.

61 6594/1635 
Rydboholm (Östra Ryds sn). Slottet med kärn
torn från 1400-talet och Östra Ryds kyrka är 
starkt förenade med varandra. Välbevarat herr
gårds- och kyrkolandskap med välhållen bebyg
gelse, alléer, åkrar och trädgårdar. Likformigt 
uppförda herrgårdstorp.

62 6600/1640 
Åkers kanal (Österåkers sn). Kanalen som invig
des år 1825 är den enda i länet som bevarat en 
äldre karaktär. Åkerstorp är ett bra exempel på de 
äldre centrumbildningar som växte fram i sock
narna före järnvägarnas tillkomst.

63 6607/1656 
Roslags-Kulla (Roslags-Kulla sn). Utpräglad 
herrgårdsbygd som i huvudsak dominerats av Ös
tanå. Huvudbyggnad i nyklassicistisk stil och be
varad barockträdgård. Kyrkan är intressant ge

nom ursprung i kombinerad slotts- och socken
kyrka. Den är uppförd i trä efter en arkitekturstil 
som hör hemma i Finland. Välbevarat mindre soc
kencentrum med kommininsterboställe och skola.

64 6609/1655
Vira bruk (Roslags-Kulla sn). Intressant järnbruk. 
Landets enda klingsmedja var här i drift under 
perioden 1635-1775, fram till ca 1940 gjordes red- 
skapssmide. Bruket har en ålderdomligare plan än 
den traditionella uppländska. I anläggningen 
finns restaurerad smedjor, dammluckor, vatten
ränna, smedbostäder och tingshus från 1700-talet.

SIGTUNA KOMMUN

65 6612/1608 
Sigtuna stad. En av landets äldsta städer vars 
historia och utveckling speglas i dagens stadsmiljö 
vilken fortfarande ger en uppfattning om den me
deltida stadens storlek. Gatunätet med den långa 
huvudgatan och smala tvärgränder har medeltida 
anor. I utkanten av stadsområdet finns ruiner ef
ter flera kyrkor. Den nuvarande stadskyrkan upp
fördes ursprungligen för ett dominikanerkloster. 
Småskalig trähusbebyggelse från 1700-1900-tal. 
Unika välbevarade institutioner i anslutning till 
stadskärnan.

66 6618/1607 
Haga-Venngarn (Haga och S:t Olofs sn). Inne
hållsrikt område med Viby oskiftade klungby (fd 
Venngarnstorp) och rester av Cistercienserkloster. 
Haga medeltidskyrka och gård (fd överstelöjt- 
nantsboställe). Venngarns 1600-talsslott och Tors- 
lunda herrgård med med manbyggnad i gustavi
ansk stil. Torp och betesmarker.

67 6617/1615 
Odensala-Husby Ärlinghundra (Odensala och 
Husby Ärlinghundra sn). Ålderdomlig bygd med 
gravfält och stensträngssystem från hela järnål
dern. Välbevarat vägnät och för Mälardalen ovan
ligt genuina byar och gårdar. Intressanta kyrko- 
miljöer med Husby tidigmedeltida östtornskyrka 
och Odensala kyrka med bevarade medeltidsmål
ningar.

68 6611/1612 
Sterlinge (Husby Ärlinghundra sn). Medeltida 
frälsegods, där det nuvarande slottet är Tessin d 
y:s bästa verk. Välbevarad anläggning från 1600- 
talets slut och 1700-talets början med grundplaner
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för barockträdgården och den engelska parken. 
Av ekonomibyggnaderna märks den stora stenla- 
dugården från 1873.

69 6623/1623 
Vidbo (Vidbo sn). Fornlämningsrik bygd med 
tydliga och välbelägna fornlämningar vid byar 
och äldre ensamgårdar. Bebyggelsen har bibehål
len karaktär från omkring år 1900. Medeltida kyr
ka och ålderdomlig vägsträckning med alla milste
nar i behåll.

70 6623/1629 
Skepptuna-Närtuna mm (delen i Skepptuna sn). 
Mäktig senmedeltida kyrka. Bygd med gravfält 
från yngre järnålder intill samtliga äldre gårdar 
och byar. Välbevarad by- och gårdsstruktur från 
1800-talets slut, sammanbundet av ålderdomligt 
vägsystem. Miljön berör även Norrtälje kommun.

71 6609/1620 
Skålhamravägen mm (delen i Skånela och Norr
sunda sn). Runstensrik bygd med flera ristningar i 
ursprungligt läge. Storhögen Kung Nordians hög. 
Tidigmedeltida östtornskyrkor i Skånela och 
Norrsunda. Herrgårdarna Vallstanäs och Skånela- 
holm. Vallstanäs representerar det storskaliga 
jordbruket. Skånelaholm har huvudbyggnad från 
1640-talet som 1891 ombyggdes i renässansstil. 
Miljön berör även Sollentuna, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna kommuner.

121 6617/1627
Lunda-Stora Söderby (Lunda sn). Senmedeltida 
kyrka med äldre sakristia och stort gravfält. Run
sten som ingått i ett monument vid forntida vad
ställe. Boplatser och fossila åkrar. I området finns 
läget för Folklandstingstad, det medeltida folk
landet Attundalands gemensamma tingsplats.

SOLLENTUNA KOMMUN

71 6597/1626
Skålhamravägen mm (delen i Sollentuna sn). 
Komplex järnåldersmiljö med lämningar efter ett 
äldre jordbrukslandskap. Vägar och vadställen, 
boplatser, gravar och runinskrifter ger här en bild 
av det forntida samhället. Miljön berör även Sig
tuna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kom
muner.

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

71 6597/1626 
Skålhamravägen mm (delen i Hammarby och 
Fresta sn). Stor och komplex fornlämningsmiljö 
från järnåldern. Gravfält, stenssträngssystem och 
runristningar. Hammarby medeltida kyrka med 
fönsterlös nordfasad. Herrgården Stora Väsby är 
ett gott exempel på en helgjuten rokokoanlägg
ning. Miljön berör även Sigtuna, Sollentuna, 
Täby, och Vallentuna kommuner.

72 6606/1614 
Runsa (Eds sn). Flera stora och märkliga gravfält 
från yngre järnålder. Storhög och skeppssättning 
samt farledsanknuten fornborg. Runsa herrgård, 
en välbevarad barockanläggning (j de la Vallée) 
med torp.

79 6599/1619
Antuna (Eds sn). Ett exempel på de storjordbruk 
som växte fram i Stockholmstrakten under 
1800-talet. I detta fall bebyggdes byn Antuna med 
herrgård. Komplex gårdsmiljö med ekonomi
byggnader, arbetarbostäder och skola.

TÄBY KOMMUN

71 6597/1626
Skålhamravägen (delen i Täby sn). Komplex järn
åldersmiljö. Kulturhistoriskt värdefull vägmiljö. 
Miljön berör även Sigtuna, Sollentuna, Upplands 
Väsby och Vallentuna kommuner.

73 6598/1629
Täby prästgård (Täby sn). Synliga rester efter en 
järnåldersgård med fossil åker, hägnadssystem, 
husgrunder och gravar. De senare daterar området 
till övergången bronsålder/järnålder.

VALLENTUNA KOMMUN

71 6604/1615
Skålhamravägen mm (delen i Vallentuna sn). 
Stor och komplex fornlämningsmiljö från järnål
dern med gravfält och stenssträngssystem. Kultur
historiskt värdefull vägmiljö med runristningar i 
ursprungligt läge och brolagt vadställe. Rokoko
anläggningen Lindö säteri. Miljön berör även Sig
tuna, Sollentuna, Täby och Upplands Väsby kom
muner.
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74 6613/1628 
Markim-Orkesta (Markim och Orkesta sn). O- 
vanligt stora gravfält från äldre och yngre järnål
der. Runristningar som ingått i en forntida väg- 
sträckning med hålvägar i riktning mot tings- och 
marknadsplatsen Folklandstingstad. Öppet od
lingslandskap och medeltida sockenkyrkor, där 
Markim har en väl bibehållen romansk landskyr
ka.

75 6614/1633 
Frösunda (Frösunda sn). Välbevarad senmedelti
da landskyrka. Järnvägsstation med välhållet sta
tionshus från den år 1885 byggda Rimbobanan.

76 6617/1637 
Karsta (Karsta sn). Typisk senmedeltida landskyr
ka och ovanligt välbevarad och ålderdomlig kyrk
by. I miljön ligger Broby tegelbruk med vissa 
bevarade byggnader och torklador.

77 6605/1633 
Vada-össeby-Garn mm (Ångarns, Vada, Vallen
tuna och Össeby-Garns sn). Miljön genomkorsas 
av den forna ”Långhundraleden”. Vattenvägens 
betydelse omvittnas av järnålderns gravfälts- 
komplex med storhögar, fornborgar, runstenar 
med runstensbroar och bronsålderns hällristning
ar och boplatser. Medeltida sockenkyrkor. Herr
gårdarna Stora Benhamra och Klingboda från 
1700-talet med huvudbyggnader i gustaviansk stil. 
Vägen Vada - Ormsta norr om Angarnsjöängen är 
kulturhistoriskt värdefull.

NORRTÄLJE KOMMUN

60 (Utredningsområde) 6600/1675
Skärgården. Utredningsområde som omfattar 
större delen av länets skärgård och yttersta kust
områden med kulturmiljöer som, även om de ofta 
är glest spridda, hålls samman av vattnet på ett sätt 
som gör att hela skärgården måste ses i ett helhets
perspektiv. Omväxlande och nyansrikt landskap 
med ständig växelverkan mellan land och vatten 
som överallt äger spår efter mänsklig verksamhet. 
Området berör Haninge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamns, Tyresö, Värmdö och Österåkers 
kommuner. Skärgårdsmiljöerna Furusund, Kul- 
la-Blekunge, Björkö-Edsvik, Arholma ö och 
Svenska Högarna är redan i beslutet 1987-11-05 
utpekade som riksintressen.

70 6625/1632
Skepptuna-Närtuna mm (delen i Närtuna och 
Gottröra sn). Av jordbruk starkt präglad dal- 
gångsbygd. Två medeltida kyrkor i anslutning till 
den forna »Långhundraleden». Bygden har stor 
fornlämningsrikedom. Vid Närtuna ligger ett av 
landskapets största gravfält. Miljön berör även 
Sigtuna kommun.

80 6622/1643 
Näs (Rö sn). Välbevarad mindre herrgård från 
slutet av 1700-talet. Till godset hör en stor mängd 
arbetarbostäder, uthus och ekonomibyggnader, 
allé och torpbebyggelse.

81 6622/1658 
Länna (Länna sn). Orörd jordbruksbygd i Ros
lagens övergångszon. Ålderdomlig bebyggelse
struktur och 1300-talskyrka, prästgård från 1700- 
talet samt det medeltida fästet Penningby.

82 6626/1652 
Skederid-Husby-Sjuhundra (Skederids och Hus
by-Sjuhundra sn). Öppet odlingslandskap med rik 
fornlämningsbild och välhållen bebyggelsestruk
tur. Två medeltida kyrkomiljöer. I området ligger 
Finsta, en sätesgård med Birgittaminnen och en 
centralort från sekelskiftet 1900.

83 6631/1659 
Maista (Maista sn). Sammanhållen kulturbygd 
kring Degarö 1700-talsherrgård med åker- och 
ängsmark. Miljön kring Maista medeltidskyrka 
med sockenmagasin och klockstapel. I Maista by 
finns ett skolhus från 1700-talet som är bekostad 
av ägaren till Degarö.

84 _ 6630/1663
Norrtälje. 1600-talsstad med gatunät av medeltida 
typ i stadskärnan. Välbevarad träbebyggelse av 
framförallt sekelskiftestyp. Bebyggelsen speglar 
samhällets prägel av fiske-, sjöfarts-, hantverks-, 
sommar- och industriort.

85 6630/1640 
Skedviken (Fasterna och Rimbo sn). Svagt ku
perat landskap med fornlämningar från bronsål
der och järnålder. Byar och gårdar av äldre karak
tär. Rånäs bruk med slott från 1800-talet. Ekeby- 
holm slott. Mörby slottsruin med bebyggelseläm
ningar från 1500- och 1600-talet. Fasterna 1800- 
talskyrka. Rimbo kyrkomiljö med kyrka från se
kelskiftet 1500.
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86 6635/1657 
Estuna-Lohärad (Estuna och Lohärads sn). Full- 
åkersbygd med byarna samlade i höjdläge och 
bytomterna oförändrade sedan 1600-talet. Grav
fält och odlingsterrasser vittnar om begyggelse- 
kontinuitet sedan äldre järnålder. De två socken
kyrkorna är medeltida.

87 6640/1649 
Kristineholm (Lohärads sn). Sällsynt vacker herr
gårdsanläggning från 1700-talet i rokokostil. Till 
godset hör ett 15-tal bevarade torp. Den ovanligt 
stora och täta byn Sättra med bronsåldersrösen 
och gravfält från järnåldern speglar skogsbygdens 
framväxt och utveckling genom tiderna.

88 6638/1665 
Roslags-Bro (Roslags-Bro sn). Av jordbruk domi
nerad dalgång med äldre farled. Medeltida kyrka 
med sockenstuga och spannmålsmagasin. Äldre 
bybebyggelse med bevarade uthuslängor och ma
gasin i Norrsund och Södersund på ömse sidor om 
Broströmmen.

89 6643/1670 
Norsjön (Roslagsbro sn). Odlingslandskap i över
gångsbygd. Nors herrgård. Sammanhållna bymil
jöer. Lämningar efter awattningskanaler som ut
gör minnen från 1800-talets sjösänkningsföretag 
av Norsjön. Landskapet har karaktär av betes
drift.

90 6644/1655 
Vagnåla (Edsbro, Söderby-Karl och Ununge sn). 
Område med bronsåldersmiljöer. Koncentratio
ner med rösen och skärvstenshögar i forntida 
skärgårdslandskap.

91 6644/1649 
Edsbro (Edsbro sn). Bruksbebyggelse med tradi
tion sedan 1600-talet. Ruin av masugn som anlagts 
för Skebobruks räkning. Medeltida kyrka.

92 6647/1661 
Söderby-Karl (Söderby-Karls sn). Område med 
lång bebyggelsekontinuitet. Rösen och boplats
områden från bronsåldern. Den yngre järnåldens 
gravfält ligger invid nutidens byar. Vid Wätinge 
under historisk tid övergivna by finns åkerterasser 
och odlingsrösen.

93 6653/1637 
Skebobruk (Edeby och Ununge sn). På 1600-talet 
grundat »Dannemorabruk». Bevarad 1700-tals-

herrgård, smedsbostäder, en arbetarbarack och en 
under 1800-talets slut till gjuteri och mekanisk 
verkstad omgjord vallonsmedja.

94 6653/1669 
Väddö kanal (Väddö sn). Kanal från 1800-talets 
början med föregångare från 1200-talet. På kana
lens östra sida ligger ett småbrutet öppet roslags- 
landskap med flera intressanta byar, där framför 
allt Senneby har ålderdomlig och tät bystruktur.

95 6662/1660 
Häverö (Häverö sn). Kyrka från 1300-talet med 
prästgård, skola och fattighus. Småkuperat ros- 
lagslandskap med välbevarad bybebyggelse. Vä
gar, gårdar och hus speglar ett landskap med tra
ditionell bebyggelsestruktur.

96 6663/1656 
Hallstavik (Häverö sn). Egnahemsområde och 
bruksbebyggelse kring det år 1916 färdigbyggda 
pappersbruket. Gatunät, trädgårdar, bonings- och 
uthus har kvar sin prägel sedan byggnadsskedet 
under 1900-talets förra del.

97 6671/1658 
Herräng (Häverö sn). Industrisamhälle med 
järnbruk från 1900-talets början. Bevarad masugn 
och arbetarbostäder. Området är präglat av gruv
drift från slutet av 1500-talet. Flera äldre gruvhål 
vittnar om tidig malmtäkt.

98 6668/1667 
Grisslehamn (Väddö sn). Samhälle med fiske och 
sjöfart, uppbyggd kring äldre post- och tullsta
tion. Märkligt posthus från 1756 med inbyggd 
bostad, värdshus och resanderum. Sommargästbe
byggelse från tidigt 1900-tal. Albert Engströms 
atelje.

99 6675/1663 
Backbyn (Singö sn). Småskaligt landskap som 
hålls öppet genom betesdrift. Utspridd bybebyg
gelse av ålderdomlig typ och stort antal bevarade 
båthus och sjöbodar. Spår av äldre binäringar som 
brytning av kalk, marmor och koppar mm.

STOCKHOLMS KOMMUN

110 6574/1629
Pungpinan i Skarpnäck. Självbyggarområde från 
1920-talet. Socialhistoriskt och arkitekturhisto-
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riskt intressant såsom ett av de första av sitt slag i 
landet.

111 6575/1630 
Skogskyrkogården. Internationellt märklig be
gravningsplats i fråga om landskapsplanering och 
arkitektur. Anlagd 1914-1940 efter ritningar av G. 
Asplund och S. Lewerentz.

112 6575/1629 
Gamla Enskede. Pionjärområde i bostadspoliti
kens historia. Området är utformat som träd
gårdsstad efter internationella förebilder och 
byggd med speciella statliga lån.

113 6776/1627 
Årsta centrum. Centrumanläggning invigd 1953. 
Arkitektoniskt intressant genom sitt epokgörande 
grannskapscentrum. (Arkitekter: Erik och Tore 
Ahlsén).

114 6577/1624 
LM-staden i Midsommarkransen. Stadsdelscen- 
trum från 1930-talet uppförd i anslutning till LM 
Ericssons fabriksområde. Sammanhållet smalhus- 
område i enhetlig funktionalistisk arkitektur. 
Bostadsocialt märklig väl bevarad småhusstad 
med separerade funktioner.

115 6579/1628 
Stockholms innerstad med Djurgården. Det
strategiska läget för handel och försvar i mötet 
mellan Mälaren och Saltsjön och de topografiska 
förhållandena har givit staden mycket speciella 
förutsättningar och har starkt präglat stadsbilden. 
Anpassningen till naturen, fronten mot vatten
rummen och den begränsade hushöjden är viktiga 
karaktärsdrag. Stockhoms roll som rikets politis
ka och administrativa centrum sedan tidig medel
tid har medfört att utvecklingen inom byggnads- 
och stadsplanekonsten fått särskilt tydliga ut
tryck, med alla epoker väl representerade: Staden 
mellan broarna med gatunät och bebyggelse som

främst speglar medeltid och stormaktstid. 1600- 
talets stadsstruktur. Områden med stenhus från 
1700-talet, småskaliga trähus och annan bebyggel
se från den förindustriella staden. 1800-talets 
strängt genomförda stadsplanestruktur med espla- 
nadsystem, gatubredder, parker och byggnader i 
bestämda hushöjder. Institutionsringen, Lärk- 
staden, Diplomatstaden och andra områden som 
återspeglar sekelskiftets och det tidiga 1900-talets 
byggnadssätt. Uttryck för det moderna välfärds
samhället så som Gärdet, Slussen och Hötorgsci
ty. Innerstadens koloniträdgårdar. Djurgårdens 
bebyggelse och rekreationslandskap, med rötter i 
1700-talet.

116 6579/1625 
Gröndal. Delar av 1890-talets tidiga arbetarför
stad och 1940-talets område med sin banbrytande 
bostadsbebyggelse av stjärnhus, punkthus och ter
rasshus.

117 6579/1622 
Ålstensgatan. Tidigt radhusområde i funkisstil 
från 1930-talet med sammanhållen gatumiljö.

118 6581/1621 
Olovslund. Socialhistoriskt och arkitekturhisto- 
riskt värdefullt område. Ett av de två första själv- 
byggarområdena i Stockholm.

119 6582/1619 
Norra och Södra Ängby. Gravfält och bebyggel
selämningar från de genom säteribildning avhysta 
byarna Ängby och Karlslund. Stora Ängby säteri 
med huvudbyggnad från 1690-talet. Norra Äng
bys egnahemsområde och Södra Ängbys större 
funkisvillor från 1930-tal.

120 6584/1617 
Vällingby. Nationellt och internationellt refe
rensobjekt. Samhället från tidigt 1950-tal är upp
byggd i ABC-struktur (Arbete-Bostad-Centrum) 
kring T-bana.
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Uppsala län

Om Uppsala län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet vill riksantikvarieämbetet peka på tre aspekter som det är av 
särskild vikt att slå vakt om i länet. Det är för det första lämningarna efter den rika bronsålders- 
kulturen i anslutning till den havsvik Mälarbäckenet då utgjorde och där Enköpingstraktens 
hällristningsområde är av särskilt intresse. Det är vidare det kulturlandskap från yngre järnålder 
och tidig medeltid - sannolikt utan motstycke - utmed länets många sprickdalar och med de 
viktigaste områdena i Storåns och Fyrisåns dalgångar där den svenska riksbildningen utkristalli
serades. Det är slutligen den norduppländska bruksbygden därunder 1600-, 1700- och 1800-talet 
den dåvarande svenska järnhanteringens viktigaste anläggningar växte fram i anslutning till 
Dannemora gruvområde från vars mycket rena järnmalm Upplandsbruken försåg världsmark
naden med kvalitetsjärn.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

ÄLVKARLEBY KOMMUN

1 6717/1589 
Älvkarleby (Älvkarleby sn). Fallområdet med 
Karl XIII:s bro och det teknikhistoriskt intressan
ta kraftverket, uppfört 1911-1915, med tillhöran
de personalbostäder. Laxöns militärläger från 
1800-talets slut, äldre turisthotell.

2 6709/1589 
Marma läger (Älvkarleby sn). Militärläger av mi- 
litärhistoriskt och arkitekturhistoriskt intresse ge
nom välbevarade och rikt utformade lagerbyggna
der, anlagt i anslutning till den år 1880 anlagda 
artilleriskjutbanan.

TIERPS KOMMUN
3 6713/1600 
Karlholms bruk (Västlands sn). Välbevarad en
hetlig bruksmiljö anlagd 1727 med arbetarbostä
der längs bruksgatorna, herrgård med tillhörande 
flyglar, klockstapel, brukskyrka och intakt lan- 
cashiresmedja från 1880-talet.

4 6714/1611 
Lingnåre (Hållnäs sn). Unikt, fullständigt väl- 
bevarat odlingssystem från vikingatid och medel
tid i karaktäristiskt småbrutet och stenrikt land
skap. Vikingatida boplats med samtida åkersy
stem, gravfält och medeltida bytomt.

5 6722/1616 
Fågelsundets fiskehamn (Hållnäs sn). Upplands 
största fiskehamn med karaktäristiska sjöbodar 
och kokhus från skilda tider. Hamnen tillhörde 
ursprungligen bönderna i Hållens by.

6 6720/1618 
Hållens by (Hållnäs sn). Välbevarat och för Håll- 
näsbygden karaktäristiskt ålderdomligt odlings
landskap med små åkrar, odlingsrösen och vällag- 
da stengärdsgårdar, traditionellt utformade går
dar. Vikingatida kolonisationsbygd med mindre 
gravfält.

7 6709/1617 
Barknåre-Böle (Hållnäs sn). Unikt odlingsland
skap med närmast medeltida tegindelning av åk
rarna, tätt liggande odlingsrösen och omfattande 
hägnadssystem. Traditionellt utformad bybebyg
gelse, Konradslunds landsbygdsgarveri från 1822.

8 6697/1579 
Söderfors (Söderfors sn). Järnbruk med ännu fun
gerande järnindustri och bruksbebyggelse från 
1600-talet fram till idag, anlagt 1676 för ankarsmi- 
de. Bruksområdet är omformat efter en rätvink
ligt regelbunden plan vid 1700-talets mitt. Herr
gård och engelsk park, nyantik kyrka, martinverk 
mm.

9 6699/1598 
Strömsbergs bruk (Tolfta sn). Här finns alla de 
komponenter som bildade en typisk bruksmiljö
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bevarade såsom klensmedja och masugn (1700- 
tal), kolhus, rostugnar, lancashiresmedja, våghus, 
verkstad, kvarn och sågverk (1800-tal), herrgård 
mm.

10 6700/1608 
Österlövsta (Österlövsta sn). Värdefull dalgångs- 
bygd med kontinuerlig bosättning sedan yngre 
järnålder. Sockencentrum med medeltida kyrka 
och välbevarad präst- och klockargård från 
1700-talet, Åkerby enhetliga järnbruksmiljö från 
1700-talet samt byar med påkostade bostadshus.

11 6701/1614 
Lövsta bruk (Österlövsta sn). Enhetlig och väl
bevarad bruksmiljö, på sin tid landets förnämsta 
anläggning, med herrgård, kyrka, brukskontor 
och arbetarbebyggelse uppförd under 1700-talets 
förra hälft efter strikt utlagd 1600-talsplan.

12 6687/1592 
Tierpsslätten (Tierps sn). Centralbygd med läm
ningar från stenålder och framåt. Värdefullt sam
manhängande odlingslandskap med bl a talrika 
ängslador, Gryttjoms stenvalvsbro, Tierps 
1300-talskyrka, Ullfors bruk, Munga oförändrade 
bymiljö mm.

13 6684/1602 
Tobo (Tegelsmora sn). Bruksmiljö med två bruks- 
gator, karolinsk herrgård, spannmålsmagasin och 
masugn i bevarad oregelbunden 1600-talsplan 
samt arbetarbostäder och annan bebyggelse från 
Tobo fd snickerifabrik från 1889.

14 6670/1600 
Vendelbygden (Vendels sn). Viktig centralbygd 
med bl a den folkvandringstida storhögen ”Ot- 
tarshögen”, Vendels välbevarade medeltida kyr- 
komiljö som är lokaliserad intill länets fyndrikas
te båtgravfält, Örbyhus slott med bevarad medel
tida kärna, 1800-talsladugård och övriga byggna
der samt gravar, byar, gårdar och torp mm.

ÖSTHAMMARS KOMMUN

15 6697/1630 
Forsmarks bruk (Forsmarks sn). Bruksmiljö med 
enhetlig bebyggelse från sent 1700-tal samt unik 
engelsk park. Huvudbyggnaden är ritad av J E 
Rhen, kyrkan av Tempelman och parken är plan
lagd av Ackerman. Omgivande betes- och od
lingslandskap.

16 6697/1643 
Djurstens fyr (Gräsö sn). Intressant och välbeva
rad fyrplats med fyr och fyrvaktarboställe från 
1800-talet.

17 6694/1646 
öregrund. Senmedeltida stad med kyrka från 
samma tid och kulturlager under mark från sta
dens äldsta skede. Välbevarad 1800-talsträstad 
med borgargårdar, fiskartorp och rådhus från 
1800-talets förra hälft, representativa sommar
villor från sekelskiftet.

18 6682/1631 
Bygden N om Hökhuvuds kyrka (Börstils, Hök
huvuds och Valö sn). Ålderdomlig odlingsbygd, 
sammanhållen av äldre oförändrat vägnät, bitvis 
troligen av forntida ursprung. Värdefulla och väl
bevarade bymiljöer med ett stort antal bevarade 
ålderdomliga byggnader.

19 6685/1642 
östhammar. Senmedeltida stadsbildning med 
kulturlager och bevarade källare från medeltiden 
samt kyrka från 1600-talet. Välbevarad trästad 
med sammanhängande rader av trähus från 
1800-talet samt sommarvillor från sekelskiftet 
1900.

20 6683/1649 
Söderön (Börstils sn). Äldre odlingslandskap med 
stengärdsgårdar och odlingsrösen. Byar med ål
derdomlig bebyggelse och vikingatida gravfält, 
sammanbundna av ålderdomligt vägnät. Av sjö- 
bodsplatserna har Tuskö täppa intresse genom sin 
bebyggelse och förekomsten av äldre farledshin- 
der.

21 6677/1615 
E>annemora-Film (Dannemora och Films sn). 
Dannemora gruvfält och Österbybruk är centrala 
minnesmärken från århundradens bergshantering 
och järnframställning med talrika bevarade an
läggningar, bl a landskapets mest omfattande sy
stem av uppdämningar för kraftförsörjning till 
både gruvor och bruk. Hag- och ängsmarker, 
Films orörda senmedeltida kyrka.

22 6676/1632 
Gimo bruk (Hökhuvuds och Skäfthammars sn). 
Anläggningen återspeglar ännu J E Rhens märkli
ga generalplan från 1760-talet, och herrgården är 
en av dennes mest betydande verk. Av den äldre 
industrianläggningen märks bl a två monumentala 
kolhus och ett stort sädesmagasin.
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23 6676/1644 
Hargs bruk och hamn (Hargs sn). Bruksmiljö där 
brukssamhällets struktur ännu avspeglas. 1600- 
talsbruket återuppfördes efter rysshärjningarna, 
sockenkyrkan var brukskyrka. Herrgård ritad av 
E Kessler, bevarade smedjor och järnmagasin. 
Askrön med flera gravfält.

24 6665/1625 
Väsby-Källberga-Hammarbyområdet (Alunda 
sn). Fornlämningskomplex av bronsålders- och 
möjligen äldre järnålderskaraktär med rösen, sten- 
sättningar och skärvstenshögar. Bosättningen var 
lokaliserad intill en udde och strandnära ö vid den 
fornsjö som Alundaslätten då bildade.

25 6663/1633 
Alunda och Ekeby socknar (Alunda och Ekeby 
sn). Starkt markerad fornlämningsbygd, bl a med 
flera stora gravfält av varierad artsammansätt
ning. Området är beläget på västra sidan av 
Olandsån, den gamla farleden i sydöstra delen av 
Olands härad.

26 6665/1637 
Lundsbol-Hyttbolområdet (Ekeby sn). Repre
sentativ bronsåldersbygd med stort antal gravrö- 
sen. Rösena ligger i nära anslutning till områdets 
25-meterskurva och förekommer dels som enstaka 
anläggningar, dels koncentrerade i mindre grav
fält.

UPPSALA KOMMUN

27 6662/1598 
Sätuna (Björklinge, Tensta och Viksta sn). Herr- 
gårdsmiljö med flygelbyggnader från 1600-talet 
och huvudbyggnad från 1740-tal ritad av Hårle- 
man samt ålderdomligt trevåningsmagasin, 
1700-talsmejeri och timrat vinkelbyggt stall från 
1825. Till godset hör betade ängs- och hagmarker 
och värdefulla torpmiljöer.

28 6557/1590 
Bälinge mossar (Bälinge och Skuttunge sn). Re
presentativ stenåldersmiljö i område med utdika
de mossområden för nyodling och stort antal 
ängslador, där boplatsernas läge intill de forntida, 
nu utdikade fjärdarna är tydligt urskiljbara. Inom 
miljön finns även enstaka bronsåldersrösen och 
järnåldersgravfält, Hammarby välbevarade radby 
samt Forsbybro snickerifabrik från 1914.

29 6654/1595 
Skuttunge (Skuttunge sn). Enhetlig och förtätad 
bymiljö av ålderdomlig karaktär där prästgården 
med byggnader från 1600- och 1700-tal utgör en 
unik gårdsmiljö. Inom bymiljön ligger också ett 
välbevarat f d kaptensboställe och trefaldighets- 
källa. Nordost om byn ligger socknens 1300-tals- 
kyrka.

30 6650/1600 
Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar (Bälinge, 
Björklinge, Ärentuna, Gamla Uppsala, Lena och 
Tensta sn). Unikt landskap med en mängd objekt 
och miljöer där flera är av central betydelse för vår 
historia såsom storhögskomplexet vid Gamla 
Uppsala, båtgravfältet i Valsgärde, bronsålders
komplexet i Fjuckby, Gödåkersgravfältet, Salsta 
slott, Vattholma bruk, kyrkomiljön vid Tensta 
mm.

31 6652/1632 
Faringe (Faringe sn). Tätortsområdet med talrika 
tätt liggande bronsåldersrösen i karaktäristiskt 
läge, skärvstenshögar.

32 6655/1637 
Bladåkers centralbygd (Bladåkers sn). Herrgårds- 
präglat landskap som visar hur medeltidens och 
1600-talets säteribildning förändrat områdets ka
raktär, och där den äldre bebyggelsen finns belagd 
i form av gravfält. Bladåkers kyrkby.

33 6658/1639 
Bladåkers skogsbygd (Bladåkers sn). Koncentre
rad bronsåldersmiljö i karaktäristiskt läge utan
för järnålderns centralbygd. Rösena ligger i f d 
strandnära lägen i en småskuren fornskärgård.

34 6651/1642 
Bennebol och Vällnora (Bladåkers och Knutby 
sn). Under 1600-talets senare del grundade bruk 
med bevarade industribyggnader och bostadsbe
byggelse som i huvudsak härrör från en hög
konjunktur vid 1800-talets mitt. Två fornborgar, 
varav en med mycket väl bevarad mursträckning.

35 6645/1595 
Uppsalaslätten och Jumkilsåns dalgång (Börje, 
Åkerby, Bälinge och Jumkils sn). Sammanhängan
de odlingslandskap genombrutet av forntida far
leder, där bebyggelseutvecklingen belyses av 
skogstrakternas bronsålderslämningar, järnål
dersgravfält, byar, gårdar, kyrkomiljöer mm.
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36 6643/1607 
Vaksala (Gamla Uppsala och Vaksala sn). Brons- 
åldersmiljö med talrika skärvstenshögar, stensätt- 
ningar och boplatsytor i blockrik terräng samt ett 
flertal järnåldersgravfält i övergången mellan ler
slätt och morän. Intressant medeltidskyrka och 
prästgård, Jälla 1600-talssäteri mm.

37 6645/1595 
Rasbo-Funbo (Rasbo och Funbo sn). Starkt mar
kerad fornlämningsbygd med stort inslag av 
bronsålderslämningar, gravfält från järnålder med 
varierande sammansättning, bondgårdar och torp
miljöer, Frötuna gods, medeltidslämningarna 
Näsudden och Yttergård, stenvalvsbro från tidigt 
1700-tal mm.

38 _ 6640/1582
Aland (Ålands sn). Randbygd från järnåldern med 
anmärkningsvärt stort antal fornborgar, kyrko- 
miljö med 1300-talskyrka, gårdar med huvud
byggnader från 1700-talet samt kvarn- och sågan- 
läggning från 1800-talets slut.

39 6657/1598 
Hågaåns dalgång (Bondkyrko, Läby och Vänge 
sn). Forntida farled med delvis riksbekanta forn- 
lämningar såsom ”Kung Björns hög” och dess 
samtida boplatskomplex från bronsåldern, Läby
området, Vadbackabron mm. Inom området lig
ger även Ekeby ålderdomliga by med sin medelti
da byplan samt kyrkor, herrgårdar, kvarn mm.

40a 6638/1603
Uppsala (Uppsala stad, Alsike, Bondkyrko, Dan
marks och Vaksala sn). Uppsala stads centrala del 
med lämningar från medeltid, Vasatid och senare 
tid. Domkyrko- och universitetsmiljö samt slot
tet. Stadsplan med representativa tillfartsvägar 
från 1640-talet. Institutionsbyggnader, militära 
övningsområden. Bostadsbebyggelse från främst 
1900-talet av mycket hög klass och stort värde.

40b 6638/1603
Alsike (Alsike sn). Representativt herrgårdsland- 
skap med välbevarade gårdsmiljöer från 1600-, 
1700- och 1800-talen. Omfattande unik torpbe- 
byggelse. Karaktäristiska ekbackar. Alsike kyrko- 
miljö, välbevarad prästgård samt bondby med 
byggnader från 1800-talet. Gamla huvudvägen 
mellan Stockholm och Uppsala. Båtgravfält från 
senare delen av järnåldern vid Tuna.

41 6630/1615 
Storåns och Sävjaåns dalgång (Danmarks, Fun
bo, Husby-Långhundra, Lagga och Östuna sn). 
Omistligt odlingslandskap kring den forna Lång- 
hundraleden, bördig jordbruksbygd med stort an
tal fornlämningar, medeltidsminnen och äldre 
välbevarad bebyggelse. Viktiga enskilda inslag i 
miljön är fornborgen ”Broborg”, riksmonumentet 
Mora stenar, de värdefulla kyrkomiljöerna Dan
mark och Lagga samt intressanta herrgårdar med 
tillhörande bebyggelse och områden som vittnar 
om äldre markanvändning.

42 6635/1585 
Sävaåns dalgång (Hagby och Skogstibble sn). Re
presentativ fornlämningsmiljö i utkanten av den 
centrala järnåldersbygden med inslag av stenål- 
dersboplatser, skärvstenshögar, gravfält, runste
nar mm. Kvarnmiljöer, säterier, beteslandskap, 
Skogstibble romanska kyrka mm.

43 6632/1598 
Uppsala-Näs (Uppsala-Näs sn). Representativ 
miljö för yngre järnålderns dalgångsbundna be
byggelse med bl a höggravfältet vid Stabby, 
1400-talskyrka med äldre fristående stensakristia. 
Strandängar, skärvstensrösen, byar och gårdar 
mm.

44 6626/1593 
Vik-Balingsta (Balingsta sn). En av landets bäst 
bevarade medeltida fasta hus samt värdefull kyr- 
ko- och prästgårdsmiljö invid forntida väg som är 
markerad av ett flertal runstenar. Balingsta by 
med välbevarad äldre bebyggelse och bygravfält.

45 6626/1616 
Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (Kniv- 
sta och Östuna sn). Järnåldersgravfält av stort ve
tenskapligt värde som utvisar bebyggelselokalise
ring före medeltidens och 1600-talets säteribild
ningar. Utpräglad herrgårdsbygd med välbevarad 
bebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen i tra
ditionellt strandnära läge. Beteshagar och strand
ängar. Knivsta kyrkomiljö.

46 6620/1610 
Vassunda (Vassunda och Knivsta sn). Representa
tiv bondebygd med flera intressanta bymiljöer och 
Vassunda medeltida kyrka. Järnåldersgravfälten 
invid byarna och gårdarna markerar en lång be
byggelsekontinuitet.
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ENKÖPINGS KOMMUN

47 6634/1578 
Åloppe (Nysätra och Österunda sn). Orörd och 
sluten fornlämningsmiljö från stenåldern av stor 
vetenskaplig och pedagogisk betydelse. Området 
är av central betydelse för kännedomen om den sk 
gropkeramiska kulturen i Sverige.

48 6625/1565 
Fjärdhundrabygden (Frösthults, Torstuna och 
Simtuna sn). Slättlandskap med ängsbruk som 
återspeglar ålderdomlig skiftesindelning och in
tressanta lämningar från brons- och järnålder 
samt välbevarade medeltidskyrkor, tingshus och 
gästgivargård, byar, herrgårdar, kvarnar mm. 
Området uppvisar bebyggelsekontinuitet från 
bronsåldern.

49 6623/1570 
Härnevi (Härnevi, Torstuna och Vårfrukyrka sn). 
Fornlämningsrik odlingsbygd med hällristnings- 
lokaler och stora järnålders gravfält. Flera runste
nar. Intakt 1400-talskyrka. Välbevarade byar, 
kvarnar. Stenvalvsbro vid Vånsjö kvarn samt delar 
av ett industri- och handelscentrum från 1800-ta- 
let.

50 6625/1580 
örsundaåns dalgång (Biskopskulla, Fröslunda, 
Långtora och Nysätra sn). Viktig forntida kom
munikationsled med hällristningsområdet vid 
Viggeby, intressanta järnålderslämningar samt 
herrgårdar och medeltidskyrkor, välbevarade byar 
med ängsmarker, äldre broar, kvarnmiljöer, 
Kvekgården mm.

51 6626/1587 
Gryta-Salnecke (Gryta sn). Öppet beteslandskap 
med blockrika marker och små insprängda åkrar 
och sankängar kring Gryta 1200-talskyrka och det 
f d majorsbostället som är ritat av C Hårleman. 
Inom miljön ligger även Salnecke välbevarade 
1600-talsslott samt en del av den forna Eriksgatan 
med brorunsten.

52 6623/1593 
Sjöö-Holm (Holms sn). Utpräglad herrgårdsbygd 
med Sjöö slott, som liksom Holms kyrka är ett 
verk av Tessin d.ä. Byggnaderna har bevarad 
1600-talsprägel, och slottet är en av landets bäst 
bevarade anläggningar från stormaktstiden.

53 6618/1559 
Bred (Breds sn). Centralbygd med nyklassicistisk 
kyrka och välbevarad äldre bebyggelse med intill- 
liggande järnåldersgravfält, medan stensättningar 
och skålgropar från bronsåldern ligger i områdets 
högläntare delar. Många kvarnmiljöer av stort 
kultur- och industrihistoriskt intresse samt säteri
er ligger utmed Sagån.

54 6619/1578 
Härkeberga-Litslena (Härkeberga och Litslena 
sn). Koncentrerad, mycket rik bronsåldersbygd 
med skärvstenshögar och hällristningar samt grav
fält från järnåldern som ligger något avskilda från 
bronsålderslämningarna. Två medeltida kyrkor 
med intilliggande värdefull bebyggelse, där Här
keberga kaplansgård är länets bäst bevarade äldre 
gårdsanläggning av s k centralsvensk typ samt 
betesbackar och hagmarker, vind och vattenkvar
nar mm.

55 6612/1561 
östanbro (Tillinge sn). Miljömässigt och histo
riskt värdefullt område med en under forntid och 
medeltid betydelsefull åövergång som omnämns i 
Upplands- och Västmannalagen om Eriksgatan 
och markeras av två kungshögar.

56 6610/1577 
Boglösa-Vårfrukyrka (Boglösa och Vårfrukyrka 
sn). Mycket värdefull bronsåldersmiljö med talri
ka boplatslämningar och länets största hällrist- 
ningskoncentration. Flera intressanta runstenar, 
värdefull medeltidskyrka och betade hällbackar.

57 6600/1565 
Herrgårdslandskapet SV om Enköping (Enkö- 
pings-Näs, Svinnegarns, Teda och Tillinge sn). 
Område med flera betydande gods av medeltida 
ursprung samt stora gårds- och bygravfält, över
givna bytomter, bronsåldersrösen och medeltida 
kyrkor med prästgårdar. Enskilda minnesmärken 
av intresse är Svinnegarns trefaldighetskälla och 
storhögen Haralds kulle.

58 6603/1579 
Eka (Lillkyrka sn). Värdefull gårdsanläggning 
med byggnader från 1500-tal till nutid med bl a en 
ladugårdsfyrkant i vilken en knuttimrad fataburs- 
byggnad från 1500-talet ingår. Nuvarande huvud
byggnad är från 1600-talets slut och uppförd i 
karolinsk stil.
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59 6601/1583 
Kungs-Husby (Kungs-Husby sn). Värdefull 
kyrkby med medeltidskyrka, skolhus och kloc
kargård från 1800-talet samt vacker och välbeva- 
rad gårdsmiljö med byggnader från 1700- och 
1800-talet, däribland en arbetarbostad. Inom 
miljön finns en väderkvarn.

60 6599/1588 
Veckholm (Veckholms sn). Värdefullt herrgårds- 
landskap med medeltida kyrka, bygravfält, väl- 
bevarade prästgårds- och hospitalsbyggnader från 
1700-talet, flera stora gårdar med medeltida ur
sprung och välbevarad 1700-1900-talsbebyggelse 
jämte ett stort antal torp. Flera stora bygravfält 
visar bebyggelsekontinuitet från järnåldern.

61 6598/1577 
Arnö kyrka och Arnöberg (Kungs-Husby sn). 
Tidigmedeltida sätesgård med välbevarad huvud
byggnad från början av 1700-talet samt tillhöran
de medeltida gårdskyrka, sedermera sockenkyrka.

62 6595/1581 
Utö-Grönsöö. (Kungs-Husby sn). Område kring 
Grönsö sund med Utö hus välbevarade medeltida 
sätesbyggnad samt Johan Skyttes Grönsöö, en sä
teribildning sedan 1500-talet med huvudbyggnad 
(ombyggd 1750), bevarad park och trädgård från 
1600-talet, bostadslänga och lusthus i kinesisk stil 
från 1700-talet, magasin och bränneri mm.

63 6597/1586
Torsvi (Torsvi sn). Värdefull kyrka och herr- 
gårdsmiljö samt Trögdens största järnåldersgrav- 
fält. Kyrkan uppförd omkring år 1300 medan 
Torsvi gård tillhör stormaktstidens säteribildning
ar och brukades efter indragning som kronosäteri.

HÅBO KOMMUN

64 6622/1600 
Skohalvön med Arnöhuvud (Skoklosters och 
Övergrans sn). Skokloster 1600-talsslott med 
klosterkyrka från 1200-talet. Centralbygd med 
rikhaltigt och varierat fornlämningsbestånd av ro
sen, gravfält, stensträngssystem, fornborgar samt 
en tidigmedeltida kyrkoruin. Enhetlig ålderdom
lig bebyggelse och torp. På Skohalvön illustreras 
tydligt bebyggelseutveckling och landskapsut- 
nyttjande från äldre järnålder till nutid.

65 6610/1596
Yttergran-övergran (Häggeby, Yttergrans och 
Övergrans sn). Forntida farled vid Varpsundet 
med den märkligaste av områdets två Ingvarsrun- 
stenar, bygravfält och två 1100-talskyrkor varav 
Yttergrans kyrka utgör en av landskapets minst 
förändrade romanska kyrka samt Brunnsta radby, 
Backa välbevarade hättkvarn och gårdarna Vi, 
Katrinedal, Gran och Brunna.
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MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
(Numren inom parentes hänvisar till länsstyrelsens egen förteckning)

ESKILSTUNA KOMMUN

1 6590/1550 
Kafjärdenområdet (Vallby, Hammarby, Sundby, 
Jäders och Kjula sn). Slättbygd som visar Mälarda
lens utveckling från sjöbotten till åkerbygd. Forn
tida och medeltida minnen som Sigurdsristningen, 
Kjulaåsgravfältet och häradstingsplats. Tidiga 
kyrkor, stora byar, Fiholms slott och Jäders kyr
ka. (E27).

2 6589/1537 
Torshälla. Väl bevarad representant för den gam
la bondeborgarstaden med anor från medeltiden. 
1800-talets bebyggelsestruktur har bevarats med 
tomtutformning, husplacering och medvetet upp
förda offentliga byggnader. Kyrka, skola och råd
hus. Längs åpartierna finns industriverksamheter, 
vilka bedrivits i direkt anslutning till staden utan 
att ha införlivats med denna. (E23).

3 6589/1530 
Tumbo (Tumbo sn). Viktig åsanknuten odlings
bygd. Koncentration av stora gravfält, äldre 
vägsträckningar, runstenar och perifert liggande 
fornborgar. Tumbo välbevarade romanska kyrka 
med prästgård, kaplansgård, skolor mm. Medelti
da tingsplats, byar, gårdar. (E12).

4 6584/1528 
Råby-Rekarne (Råby-Rekarne sn). Sluten bebyg
gelsemiljö av ålderdomlig karaktär med bebyggel
se i hagmarkerna kring den ombyggda medeltids
kyrkan. Talrika bronsålderslämningar, enstaka 
järnåldersgravfält och ovanligt väl bevarad kall- 
murad fornborg. (Eli).

5 6584/1540 
Eskilstuna industrimiljö. Stadsbildning med lång 
och obruten tradition som smides-, manufaktur- 
och industristad, och där kronans insatser verkat 
starkt på stadens utveckling. Stadsrättigheter till
kom 1659, men delar av de industriella anlägg
ningarna har tidvis utvecklats vid sidan om själva 
staden. Här skedde bl a år 1771 inrättandet av en 
ekonomisk fristad för Eskilstunabruken så att in- 
och utländska smeder skulle kunna bo och arbeta

där självständigt utan hinder av skrå- eller 
tulltvång. (E22).

6 6584/1556 
Barva-Lindholm (Barva sn). Slutet fornläm- 
ningsområde med bebyggelsekontinuitet från 
bronsålder och till bygden perifert anlagda forn
borgar. I området ligger 1600-talssäteriet Lind
holm med mangård från 1794 i nyklassicistisk stil, 
ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp. 
(E32).

7 6582/1536 
Åsby-Stenby Äng (Fors sn). Central fornläm- 
ningsbygd med bl a länets största gravfält. Ty
piskt läge i anslutning till både grusås och vatten 
och med en bebyggelsekontinuitet från bronsål
der. De tidigare så betydelsefulla vattenlederna 
kantas av fornborgar. (E20).

8 6581/1508 
Hjälmare kanal (Västermo sn). Ett av de äldsta 
kanalbyggena i landet, påbörjat som träslussar i 
Eskilstunaån 1595-1616. Projektet genomfördes i 
ett västligare läge 1629-39 och fick sin nuvarande 
sträckning 1819-39. I samband med sjösänknings- 
företag fördjupades kanalsträckningen närmast 
Hjälmaren 1877-87. Ekplanteringarna längs kana
lens sidor var avsedda för kommande slussrepara
tioner. (E2).

9 6577/1533 
Gillberga (Gillberga sn). Fornlämningsrikt områ
de och ett illustrativt exempel på bosättnings- 
mönstret i en agrarbygd under sen bronsålder och 
tidig järnålder. Här ligger två av landets största 
gravfält från denna tid. (E8).

10 6575/1532 
Biby säteri (Gillberga sn). Herrgårdslandskap i 
medeltida kolonisationsområde där den funktio
nella miljön med brukningscentrum, underlydan
de gårdar och utmarkstorp ännu är bevarad. Sätes
gården har manbyggnad i trä från 1600-talets bör
jan. I området finns talrika odlingsrösen. (E8).
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11 6573/1513 
Västermo (Västermo sn). Odlingslandskap med 
glest äldre vägnät och de trots laga'skiftet väl 
sammanhållna byarna Vi, Konungsö och Södra 
Åby. Såväl bebyggelsen i byarna som i de utskifta
de gårdarna är uppförda i enhetlig stil och och 
belyser olika tiders byggnadsskick. Det finns sto
ra ekonomibyggnader som har sin bakgrund i de 
arealvinster man under 1800-talet erhöll genom 
sjösänkningsföretag vid Hjälmaren. (E3).

12 6572/1518 
Stora Sundby (Västermo sn). Tidstypisk helhets
miljö från den nygotiska stilens begynnelsefas 
med ett äldre stenhus som under 1800-talets förra 
del efter engelska ritningar påbyggdes i ”tidig 
normandisk stil”. Trädgård, arbetarbostäder och 
påkostade ekonomibyggnader. I slottsparken 
finns ruinen efter en medeltida befäst gård. (E4).

13 6569/1545 
Norrlången-Bårsta (Ärla sn). Dalgång med äldre 
öst-västligt löpande vattenled mellan Mariefred 
och Hjälmaren, här bevakad av tre fornborgar 
som ligger på krönet av förkastningsbranten ut
med dalgången. (E29).

STRÄNGNÄS KOMMUN

14 6590/1512 
Fogdöns centrala del (Fogdöns sn). Jordbruks
bygd av 1800-talskaraktär med välhållna gårdar 
och byar. Bergshammars säteri med mangård från 
1730-tal, Hanemyra oskiftade bykärna, Fogdö 
medeltida kyrka, Vårfruberga klosterruin, mm. 
(S2).

15 6588/1578 
Överselö-Tynnelsö (Överselö sn). Jordbruksbygd 
med stora gårdar. Tynnelsö medeltida biskops
borg. Överselö kyrka med fd präst- och kommi
nistergård och åssträckning med bronsåldersrö- 
sen. Stora gravfält och åldrig väg med flera runste
nar. (S7).

16 6586/1584 
Mälsåker (Ytterselö sn). Jordbruksbygd med 
Mälsåkers herrgård, små gårdar och fornlämning- 
ar. Barockslottet är omgestaltat på 1670-talet av 
Tessin d ä och omges av alléer. Enhetliga småbruk 
uppförda efter nytt arrendesystem på 1910-talet. 
Gravfält och rösen. (S9).

17 6586/1563 
Kinger-Valla (Varsö sn). Jordbruksbygd med 
byar och fornlämningar. Kinger med bevarade 
1700-talsdrag i landskapet har uppstått genom 
hemmansklyvning medan Roteby, Valla och Hög
berga före storskiftet var på väg att slås samman 
till en enda by. (S4).

18 6585/1569 
Strängnäs. Stadskärna med såväl gatunät som 
byggnader från medeltiden bevarade. Viktig kyr- 
ko- och lärdomsstad. Domkyrkan är ett av landets 
främsta byggnadsverk. Välbevarade borgargårdar 
med trähusbebyggelse från 1600-, 1700- och 
1800-talen visar hur stadens borgare levde som 
hantverkare och jordbrukare. Till riksintresset hör 
regementsområdet från 1921 med kaserner enligt 
det tyska sk dubbelkompanisystemet och bostads
området Storgärdet från 1900-talets början. 
(SI 2-13).

19 6585/1570 
Sundby sjukhusområde (Strängnäs sn). Den fd 
vårdanstalten med tjänstebostäder, kapell samt 
ekonomibyggnader är projekterad 1912 efter det 
sk paviljongsystemet och har tio paviljonger assy- 
metriskt placerade kring en parkliknande gård. 
Anläggningen ritades av arkitekten Carl Westman 
och speglar såväl tidens arkitekturideal som en ny 
och revolutionerande syn på mentalvården. (S14).

20 6571/1573 
Åkers styckebruk (Åkers sn). Under 1500-talet 
anlagt styckebruk med byggnadsbestånd från 
1500-talet och framåt. Krutbruket samt jord
bruksfastigheten Riby har välbevarat byggnadsbe
stånd från 1800-talet. Arbetarbostäder i egna- 
hemsstil från 1909. Bruksherrgård med en av lan
dets största engelska lustparker. Tätort som i cent
rum har en medvetet utformad bostadsbebyggelse 
från 1950-talet. (S20).

21 6572/1580 
Gripsholm-Mariefred. Gripsholms slott är en 
Vasaborg, senare omgestaltad under Gustav III:s 
tid och vid en restaurering på 1890-talet. Staden 
Mariefred, med namn efter det klostret som under 
1490-talet grundades på platsen, har sin uppkomst 
förknippad med slottet och erhöll stadsprivilegier 
år 1605. Den oregelbundna rutnätsplanen är ka
raktäristisk för denna tid. Välbevarade trästads
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. I Mariefred 
kan man fortfarande få en uppfattning om den 
förindustriella agrara stadens storlek och att
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jordbruksmarken tog vid direkt utanför stads
gränsen. (S24).

VINGÅKERS KOMMUN
22 6555/1510 
österåkersbygden (Österåkers sn). Väl bevarad 
äldre jordbruksbygd med öppet landskap, stora 
byar, gårdar och torp. Forsby säteri med ekallé, fd 
mejeri och ångsåg. Stenmurar. Lämningar efter 
brytning av järnmalm och kalk, kalkugnsrester. 
Kyrka med sockenmagasin, -stuga och kyrkstall. 
Gravfält. (V3).

23 6545/1492 
Högsjö (Västra Vingåkers sn). Brukssamhälle och 
herrgårdsanläggning med intressant byggnadsbe
stånd. Tillgången på vattenkraft har styrt den in
dustriella utvecklingen, och området blev av Hög
sjö säteri på 1600-talet bebyggd med järnbruk. 
Sedan detta nedlagts år 1874, ersattes det av ull
spinneri och maskinfiltsfabrik. Här finns många 
äldre industribyggnader, egnahem och skilda ge
nerationer av arbetarbostäder. Till herrgårdsan
läggningen hör ett gårdskapell, en fatabursbygg- 
nad från 1600-talet och en stenladugård från 1851 
som är uppförd i normandisk stil. (V5).

KATRINEHOLMS KOMMUN
24 6563/1500 
Tockenön (Julita sn). Tre öar med fd slåttermar- 
ker till Julita gård, där Tockenön sedan gammalt 
är bebyggd med ett torp. Efter slattern betades 
fram till 1860-talet öarna av mjölkkor från Julita. 
Hävdade betesmarker. I anslutning till torpet 
finns ett bostadshus i nationalromantisk stil, upp
förd för den dåvarande ägaren till Julita gård. 
(Kl).

25 6559/1516 
Julitabygden (Julita sn). Jordbruksbygd med stora 
herrgårdar och många torp. Området är präglad 
av storgodsdrift från tidig medeltid då större de
len av socknen låg under Julita kloster. Gravfält. 
Komministergård och medeltida, av godsens ägare 
förändrad kyrka. Några byggnader från klosterti
den är bevarade. Herrgårdsmiljöerna Julita, Glim- 
mersta, Äs och Fogelstad har huvudbyggnader 
från 1600-, 1700- och 1800-talen och långa allésy
stem. Sätesgårdarna ligger centralt medan arren
degårdar och torp ligger perifet till odlingsmar
ken. (K4).

26 6550/1535 
Flodabygden (Floda sn). Herrgårdsbygd med me
deltida säteribildningar (Ökna och Fjällskäfte) 
och under 1600-talet skapade säterier (Vegersberg 
och Abbotsnäs) samt byar, torp och gårdar. Ökna- 
by har sammanhållen bykärna och bebyggelse i 
huvudsak från 1800-talet. Nygotisk sockenkyrka 
med bevarade medeltida delar samt prästgård, 
sockenhus med kyrkskola, sockenmagasin och 
fattigstuga. (K6).

27 6554/1536 
Granhed (Floda sn). Byarna Östra och Västra 
Granhed med väl bevarad bykaraktär och ålder
domlig bebyggelse från 1700- och 1800-talen. 
Småskaligt odlingslandskap, odlingsrösen och be
tesmarker. Väg med 1600-talssträckning, kvarn
miljö och skola. (K7).

28 6541/1522 
Katrineholm. Järnvägsknut som som sedan 1866 
förbinder östra och västra stambanan. Den har 
utvecklats till industriort och blivit stad år 1917. 
Miljön omfattar stadsplan och bebyggelse vid 
järnvägsstationen, järnvägsparken och Stora Tor
get. Här speglas järnvägsbyggandet som samhälls
bildande faktor, och utvecklingsstadierna från ren 
landsbygd till modern stad är fortfarande avläsba
ra i den fysiska miljön. (Kl7).

29 6536/1533 
Eriksberg (Stora Malms sn). Herrgårdslandskap 
kring storgodset Eriksberg med huvudbyggnad i 
karolinsk barockstil och underlydande gårdar och 
torp. Under godset låg sedan 1685 Forssjö, där 
vattenkraften givit upphov till järnbruk med mas
ugn och såg. Stora Malms kyrkby med sockenma
gasin, kyrkskola, stallar och prästgård. Gammalt 
administrativt centrum med tingshus vid Stensjö. 
Stenåldersboplats i Östra Vrå. Äldre vägnät. 
(K15).

FEENS KOMMUN
30 6562/1560
Vadsbro-Ånhammar mm (delen i Dunkers sn). 
Fornlämningsrik dalgångsbygd med äldre vägnät, 
gravfält och fornborgar. Ekensholm och Vadsbro 
är säteribildningar från 1600-tal, medan godset 
Dunkershall är skapat genom gårdssammanslag- 
ningar efter skiftet. Dunkers kyrkomiljö, skola 
mm. (F6).
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31 6558/1553 
Malmköping (Lilla Malma sn). Regements- och 
handelsort som blev köping år 1784 genom insat
ser från det ditflyttade regementets chef och fick 
en för denna typ av samhälle avancerad rut- 
nätsplan. I köpingen finns tingshus, sockenkyrka 
och välbevarad äldre bebyggelse från främst 
1800-tal och tidigt 1900-tal. Till området hör exer
cisfältet Malma hed och Pleinahöjden med militä
ra anläggningar och regementsbyggnader samt en 
viktig fd kustbunden boplats från Vråkulturen. 
(F3).

32 6555/1544 
Flenmo-Hökärr (Mellösa sn). Jordbruksbygd 
med byar, många små och medelstora gårdar samt 
ett ålderdomligt vägnät. Övervägande medeltida 
kolonisationsbygd med huvudsaklig bebyggelse 
från 1800- och tidigt 1900-tal. Mälby fd prästgård. 
(F8).

33 6553/1553 
Sparreholm (Hyltinge sn). Herrgårdslandskap 
med bevarad torpbebyggelse, fornlämningar och 
äldre vägar. Sockenkyrka med två fd skolhus. 
Sparrehoms 1600-talssäteri med nuvarande herr
gårdsanläggning från 1700-talet. Långdunkers 
och Ramsbergs herrgårdar med ståtliga ekonomi
byggnader, bl a har Ramsberg en ladugård i natio
nalromantisk stil. (Fl6).

34 6553/1539 
Flarpsund (Mellösa sn). Herrgårdslandskapet 
kring Harpsund, säteri sedan 1600-talet och med 
ny mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och ar
betarbostäder från 1910—20. Här finns bl a arbe
tarbostäderna Nygård uppförd som ”herrgårdsan
läggning i karolinsk stil”. (F9).

35 6553/1542 
Mellösa kyrkby (Mellösa sn). Byn har trots viss 
utflyttning vid laga skiftet 1859-60 bevarad byka
raktär med ett 20-tal hus samlade kring kyrkan. 
Många är ålderdomliga och välbevarade. Skoltomt 
med tre generationer av skolbyggnader, socken
stuga och kyrkstallar. (F9).

36 6547/1568 
Jälund-Sörby mm (delen i Hylinge sn). Odlings
bygd med by- och gårdsbebyggelse. Gravfält och 
ensamliggande fornlämningar från brons- och 
äldre järnålder, fornborgar. Avgärdahemmannet 
Saxäng med mindre herrgårdsanläggning från 
1914-17. (F27).

37 6542/1560 
Vibyholm-Årdala mm (Årdala sn). Fornläm- 
ningsrik jordbruksbygd präglad av Vibyholms un
der 1700-talet ombyggda 1600-talsslott med eko
nomibyggnader, arbetarbostäder och torp från 
1700- och 1800-talen. Årdala kyrka med ålder
domshem, kyrkstall och skola. (F25).

38 6538/1540 
Lagmansö (Vadsbro sn). Herrgårdslandskap präg
lat av Lagmansö gods, sätesgård sedan medeltiden 
och med under 1700-talet planerad mangård. 
Vadsbro kyrka med rika minnen från godsets äga
re. Gårdar med välbevarad bebyggelse, äldre väg- 
system, gravfält, rösen mm. (F28).

39 6537/1548 
Blackstaby mm (Blacksta sn). Central fornläm- 
ningsbygd med enstaka rösen, gravfält och en 
storhög i Blackstaby. Fornborgar, runstenar och 
äldre vägsträckningar. Bondebygd med genom 
gårdssammanslagningar utglesad, traditionell be- 
byggelse. Sockenkyrka. (F32).

40 6530/1543 
Åkerö (Bettna sn). Herrgårdslandskapet kring 
Åkerö, sätesgård sedan medeltiden. Anläggningen 
är tidstypiskt anlagd på en ö, och karaktäriseras 
nu av sin rokokoanläggning, planerad av C G 
Tessin och C Hårleman. (F37).

NYKÖPINGS KOMMUN
30 6562/1560
Vadsbro-Ånhammar mm (delen i Gryts sn). 
Hänvisning till beskrivning för Flens kommun. 
(N61).

41 6554/1580 
Gåsinge-Dillnäs och del av Frustuna-Kattnäs.
(Gåsinge-Dillnäs och Frustuna-Kattnäs sn). Od
lingsbygd med fornlämningar (skärvstenshögar, 
hällristningar och gravfält). Medeltidskyrkor, 
byar och säterier. Enskilda miljöer är Skeppsta, 
under 1600-talet grundade järnbruk med såg och 
kvarn, Blacksta och Avla radbyar, Närlunda säteri 
mm. (N63).

42 6549/1572 
Elghammar (Björnlunda sn). Herrgårdsanlägg
ning i nyklassicistisk stil med bostäder och ekono
mibyggnader som speglar olika sidor av livet på en 
herrgård. Manbyggnad och stall är ritad av italie-
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naren Quarenghi och räknas som det främsta ex
emplet i landet på empirestilen. (N51).

43 6545/1578 
»Eriksgatan» Önnersta-Penningby (Björnlunda 
och Ludgo sn). Ålderdomlig vägsträckning med 
vägbankar och stenvalvsbroar som dels går genom 
gamla utmarker med gravfält, en runristning, 
fornborg och bronsåldersrösen. Bybildningar med 
ålderdomlig bebyggelse. Gästgivargård vid Ön- 
nersta. (N53).

44 6548/1586 
Gnesta (Frustuna-Kattnäs sn). Välbevarat sta
tionssamhälle från Västra Stambanans tillkomst 
på 1860-talet. Bebyggelsen och gatunätet speglar 
på ett illustrativt sätt järnvägsortens framväxt. 
Centrum har plan med stadsmässiga drag och ore
gelbunden bostadsbebyggelse från samhällets 
första decennier samt bostadshus från decennier
na kring sekelskiftet. (N59).

45 6537/1568 
öster Malma (Ludgo sn). Herrgårdslandskap 
kring Östermalma 1600-talssäteri. Mangård med 
flyglar och park från 1660-talet efter ritningar av 
Jean de la Vallée, gårdsflyglar och ekonomibygg
nader från 1700-tal. Gravfält efter av säteriet av
hysta byar, fornborgar. (N46).

46 6535/1599 
Trosaåns dalgång (Trosa och Vagnhärads sn). 
Landskapsparti med lämningar efter en etappvis 
kolonisering utmed ån. Rester av storhögar, grav
fält och vid kyrkplatsen det medeltida Trosa som 
övergavs under 1500-talet. Fd skola, prästgård 
mm. Åda sätesgård med manbyggnad av C C 
Gjörvell, arbetarbostäder mm. Äldre vägar. (N42).

47 6534/1572 
Lid-Runtuna-Spelvik-Ludgo-Lästringe (Lids, 
Runtuna, Spelviks, Ludgo och Lästringe sn). För
historisk centralbygd. Enstaka rösen. Runstenar, 
gravfält och storhögar. Ålderdomlig vägsträck
ning vid tingsplatsen Aspa Löt. Odlingsbygd med 
välbevarade by- och herrgårdsmiljöer. Kyrko- 
miljöer, militieboställetLandshammar mm. (N19).

48 6532/1557 
Husby-Oppunda (Husby-Oppunda sn). Åanslu- 
ten central järnåldersbygd med gravfält och två 
storhögar. Herrgårdsbygd skapad av säterierna 
Husby, Torp och Tärnö med underlydande gårdar

och torp. Husby kyrka, Valva värdefulla präst- 
gårdsmiljö, Vada kvarn, mm. (NI6).

49 6532/1598 
Tureholm (Vagnhärads sn). Medeltida säteri med 
typisk strategisk lokalisering och dominerande 
mangård med huvudbyggnad i karolinsk stil efter 
ritningar av C Hårleman, flyglar och ekonomi
byggnader. Uppfart genom kilometerläng allé. 
(N41).

50 6533/1601 
Trosa. Medeltida stad som under 1600-talet ny
grundades på nuvarande plats och med området 
utmed ån bebyggd efter ursprunglig(?) stadsplan. 
Karaktäristisk småstadsbebyggelse från sent 
1800-tal då Trosa blev sommarstad och havsbad- 
ort samt från 1700-talets borgarbebyggelse. Be
byggelse, gator och tomter speglar såväl fiskeläget 
och hantverksstaden som den senare havsbadorten 
och handelsstaden. (N43).

51 6525/1548 
Halla-Stigtomta (Halla och Stigtomta sn). Od
lingslandskap med ensamliggande herrgårdslik- 
nande gårdar, arbetar- och statarbostäder. Skärv- 
stenshögar, gravfält och fornborg. Halla kyrko- 
miljö med fd prästgård och skola, Senesta och 
Ellesta byar och ett flertal militieboställen. Egges- 
tanäs medeltida sätesgårdsruin. (N12).

52 6524/1564 
Nyköpingsåns dalgång (Bärbo och Helgona sn). 
Gravfält från järnåldern. Från 1600-talet ut
präglad herrgårdsbygd med de välbevarade sätes
gårdarna Tista, Näs, Kristineholm och Täck
hammar och dess ekonomibyggnader, arbetarbe- 
byggelse, arrendegårdar och torp från 1600-tal 
och framåt. (N9).

53 6520/1585 
Björksund-Stora Suista (Tystberga sn). Dalgångs- 
bygd med rösen och gravfält på högre liggande 
delar. Dalgångens södra del är präglad av säteriet 
Björksund med manbyggnad i tidig rokokostil (J 
G Destain) och flyglar av C Hårleman. Arbetar
bostäder, torp och gårdar. (N53).

54 6515/1595 
Ringsö-Hartsö mm (Bälinge sn). Skärgårdsöom- 
råde som sedan medeltiden haft betydelse för sjö
fart och kustförsvar och med ännu fungerande 
skärgårds- och fiskehemman. Sävö lotsstation 
från 1876, Sävsundet och Långå gårdar med fd
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krog och skola, Hartsö lotshemman mm. Ringjö 
by och sjöbodar. (N30-34).

55 6513/1555 
Kiladalen (Kila, Lunda, Tuna och Bergshammars 
sn). Odlingsbygd med bebyggelseexpansion från 
yngre järnålder. Små, mestadels av skiftet upplös
ta byar. Sockenkyrkor med prästgårdar och 
skolor, 1600-talsvägsträckning med runstenar, 
Berga-Tuna säteri med arbetarbostäder, hällrist
ningar mm. (N3).

56 6514/1568 
Arnö-St. Kungsladugård (Sankt Nicolai sn). Od
lingsbygd präglad av Kungsladugård med huvud
byggnad från 1750 efter C Hårlemans normalrit
ningar, arbetarbostäder och medeltida kastal- 
grund. Arnö är en medeltida sätesbildning med 
tidstypisk huvudbyggnad från 1863, skolhus mm. 
(N7).

57 6516/1569 
Nyköping. Medeltida stad med slott och kyrkor 
och bevarad stadsplan från 1665, residensstad.

Viktig fd textilstad med industrikomplex från 
1700-talet till tidigt 1900-tal utmed ån samt hamn 
med äldre magasin och hamnkontor.I staden finns 
enstaka byggnader och mindre sammanhängande 
miljöer från tidsperioden 1720-1830. Från decen
nierna omkring 1900 härstammar en del institu- 
tionsbyggnader med bevarat formspråk och utstu
derat läge och bostadsområden med tidstypiska 
miljöinslag. (N8).

58 6510/1533 
Gamla vägen Stavsjö-Krokek (Kila sn). Sträck
ning av den forna Eriksgatan där flera äldre ur 
bruk tagna partier har bevarats i skogsmark. (NI).

59 6503/1563 
Tunaberg-Koppartorp (Tunabergs sn). Gammal 
koppar- och järnbergslag med medeltida anor. Ef
ter 1750 och till 1889 skedde här systematisk bryt
ning efter kobolt och koppar. Gruvby med bebyg
gelse från 1700- och 1800-talen, timmerkyrka från 
1620, skola mm. Torp och gårdar. Mycket ålder
domlig bebyggelse utefter äldre vägnät. I området 
finns ett flertal hyttruiner från medeltiden. (N6).
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Östergötlands län

Om Östergötlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till de samlade kulturvärdena från förhistorisk tid och medeltid finns endast en 
handfull områden i landet som är jämförbara med Vadstena-Omberg-Tåkernområdet i fråga 
om valör såsom t ex det gotländska medeltidslandskapet, den syduppländska järnåldersbygden, 
det bohusländska hällristningsområdet och den västgötska megalitbygden, där silurområdet på 
samma sätt som i västra Östergötland givit förutsättningar för odling ett par årtusenden tidigare 
och därmed också ett rikare och mer mångfasetterat kulturlandskap.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
VADSTENA KOMMUN
1 (1-7) 6470/1433
Omberg-Tåkernområdet (delen i Herrestads, 
Hovs, Källstads, Nässja, Roglösa, Strå, Väversun
da och Örberga sn). Större landskapsutsnitt kring 
Omberg och omgivande slättmarker. Betydelse
fullt centralområde med märkliga rikshistoriska 
minnesmärken från förhistorisk och historisk tid. 
Intressanta medeltida kyrkor såsom Väversunda 
med kyrkby, Hov med rikt bestånd av tidigmedel
tida runristade gravkistor och Hovgårdens kungs
gård samt Nässja med närbelägna stora järnål- 
dersgravfält. Vid Borghamn finns ett äldre kalk
brott med hamn från 1800-talet. Miljön berör 
även Ödeshögs kommun samt en perifer del av 
Mjölby kommun.

8 6481/1447
Vadstena. Stad med bevarat medeltida stadsplane- 
mönster, f d birgittinerkloster, där även delar av 
en kungsgård ingår, och ovanligt många profana 
stenbyggnader från medeltiden. Utvecklingen ef
ter medeltiden illustreras av renässansslottet och 
småstadsarkitekturen med hantverks- och han- 
delsgårdar från 1700- och 1800-talet. Vadstena 
speglar vilken betydelse ett viktigt kloster och 
vallfartsmål kunde få för en stads utveckling.

MOTALA KOMMUN
9a-b 6487/1479
Göta kanal (delen i Motala och Brunnby sn). 
Kanalen grävdes 1810-32. I samband med bygget 
samt under mitten av 1800-talet planterades träd

och buskar längs kanalen. Medvetet utformad be- 
byggelse av stort kulturhistoriskt intresse vid 
Motala verkstad och Borensberg. Miljön berör 
också kommunerna Linköping, Söderköping och 
Norrköping.

10 6491/1461 
Ulfåsa (Ask, Ekebyborna och Lönsås sn). Full- 
åkersbygd med delvis bevarade hagmarker av för 
landskapstypen ovanligt slag (stäppängsvegeta
tion). Ulfåsa slottsanläggning av 1700- och 
1800-talsprägel och lämningar efter den Heliga 
Birgittas fasta hus, övergivet i slutet av 1500-talet. 
Ekebyborna romanska kyrka och 1700-talspräst- 
gård. Vid Ulfåsa och Fossala finns domarrings- 
gravfält.

11 6507/1451 
Medevi brunn (Västra Ny sn). En av landets mest 
kända brunnsmiljöer. Brunnen har förhistoriska 
och medeltida anor men har fått sin nuvarande 
prägel av Urban Hjärne som »upptäckte» brunnen 
år 1678.

12 6513/1464 
Godegård (Godegårds sn). Bruksmiljö med ba
rockherrgård och engelsk park, arbetarbostäder. 
Miljön ligger i en medeltida bergslag, men bruket 
fick sin storhet i och med Louis de Geers inträde 
under 1600-talet. Bruket nedlagt 1896.

13 6510/1473 
Tjällmo (Tjällmo sn). Högmedeltida kyrka med 
torn från 1760-talet, kyrkby med ålderdomliga 
prästgårdar, gästgiveri och tingshus.
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MJÖLBY KOMMUN
1 (1-7) 6470/1433
Omberg-Tåkernområdet (delen i Appunda, 
Kumla och Väderstads sn). Större landskapsutsnitt 
kring Omberg och omgivande slättmarker. För 
kommunen en perifer del av betydelsefullt cen
tralområde med märkliga rikshistoriska minnes
märken från förhistorisk och historisk tid. Större 
delen av miljön berör Vadstena och Ödeshögs 
kommuner.

14 6479/1462 
Lundsbacke (Vallerstads sn). Märklig fornläm- 
ningsmiljö i dominant läge med bl a ett 70-tal resta 
stenar varav ett 20-tal står i tre tätt ställda rader 
samt stora gravfält från järnåldern med omgivan
de stensträngssystem.

15 6472/1453 
Bjälbo (Bjälbo sn). Område av central betydelse 
under medeltid med storgårdar karaktäristiska för 
slättbygden, Bjälbo by och kyrka med ett impone
rande medeltida bostadstorn.

16 6475/1457 
Skänninge. En av tidig- och högmedeltidens mest 
betydelsefulla städer i Sverige. Genom det väl- 
bevarade gatunätet, den stora kyrkan och den 
småskaliga relativt glesa träbebyggelsen ges en 
uppfattning av hur flertalet av landets medeltids
städer kan ha sett ut. Här ses bl a hur jordbruks
marken vidtar direkt utanför stadsgränsen. Be
byggelsen är typisk för 1700- och 1800-talens 
mindre städer.

17 6473/1464 
Öjebro (Herrberga sn). Mindre samhällsbildning 
uppvuxen kring några fall i Svartån med tradition 
som medeltida kvarnby. Kvarnmiljö med sten- 
valvsbro, bostadsbebyggelse, kraftverk och manu
faktur från huvudsakligen 1800- och 1900-tal.

18 6496/1465 
Solberga (Veta och Mjölby sn). Två gravfält varav 
det ena är mycket märkligt med sitt varierande 
bestånd av bl a båtformiga och runda insänkning- 
ar och stora domarringar. Solberga herrgård med 
huvudbyggnad i nyklassicistisk karaktär, om
givande hagmarker och åkrar.

89 6472/1473
Kårarp-Galgbacken (delen i Viby sn). Unik kom
bination av märkliga fornlämningar och av idag

befintliga väg- och gränsförhållanden. I anslut
ning till miljöns två gravfält från järnåldern finns 
hålvägar och runstenar. Större delen av miljön 
berör även Linköpings kommun.

92 6459/1454
Särstad-Jordfälle (delen i Hogstads sn). Fornläm- 
ningsrik övergångsbygd med omväxlande hag
marker och åker samt ett fornlämningsbestånd av 
enstaka stensättningar, smärre gravfält och omfat
tande stensträngssystem. Jordfälle by med bytomt 
opåverkad av laga skiftet och med bebyggelse från 
1800-talets senare del och 1900-talets början. 
Miljön berör även Boxholms kommun.

ÖDESHÖGS KOMMUN
1 (1-7) 6470/1433
Omberg-Tåkernområdet (delen i Heda, Röks, 
Stora Åby, Svanshals, Västra Tollstads och Ödes
högs sn). Större landskapsutsnitt kring Omberg 
och omgivande slättmarker. Betydelsefullt cen
tralområde med märkliga rikshistoriska minnes
märken från förhistorisk och historisk tid såsom 
Rökstenen, Heda romanska kyrka, Hästholmen 
med hällristningar från bronsåldern och medelti
da hamn- och handelsplats samt 1800-talets 
hamnanläggning, Omberg med sina tre forn- 
borgar, Alvastra cistercienserkloster och andra 
minnesmärken från den medeltida kungliga Sver- 
kerätten samt den kända pålbyggnadsboplatsen 
från yngre stenålder vid Alvastra. Miljön berör 
även Vadstena kommun samt en perifer del av 
Ödeshögs kommun.

BOXHOLMS KOMMUN
19 6460/1454
Ekeby-Ryckelsby (Ekeby sn). Hävdade hagmark
er i anslutning till utmarksbebyggelse med sten
sättningar, gravfält och omfattande stensträng
system av äldre järnålderskaraktär. Ekeby medel
tida och under 1700-talet ombyggda kyrka samt 
klockargård och sockenstuga.

83 _ 6458/1458
Åsbosänkan (Åsbo sn). Uppodlad dalgång med 
gravfält, Åsbo kyrkomiljö med under 1700-talet 
ombyggd medeltidskyrka, skola och prästgård 
samt säterierna Grönlund och Stråisnäs med allé
er, stora ekonomibyggnader, arbetarbostäder och
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omgivande parker. Värdefull stenvalvsbro över 
Asboån.

92 6459/1454
Särstad-Jordfälle (delen i Rinna sn). Fornläm- 
ningsrik övergångsbygd med omväxlande hag- 
marker och åker samt ett fornlämningsbestånd av 
stensättningar, smärre gravfält och omfattande 
stensträngssystem. Jordfälle by med bytomt 
opåverkad av laga skiftet och med bebyggelse från 
1800-talets senare del och 1900-talets början. 
Miljön berör även Mjölby kommun.

YDRE KOMMUN
20 6415/1467 
Sunds kyrkby-Broby (Sunds sn). Centralbygd 
med flera gravfält och kyrkby med 1700-talskyr- 
ka, fd tingshus, tiondebod och kyrkstallar, skol
hus finns i Sund och Broby. Oppreda by med 
oskiftad bykärna och ålderdomligt byggnadsbe
stånd, Eds 1700-talssäteri.

21 6419/1467 
Graby-Norrby (Sunds och Asby sn). Södra Ös
tergötlands två största gravfält samt Norrby väl- 
bevarade fd säteri med huvudbyggnad från 
1800-talets mitt.

22 6424/1476 
Smedstorp by (Svinhults sn). Dubbelgård med en 
stor mängd bevarade ekonomibyggnader från 
1800-talet och ålderdomligt odlingslandskap med 
hävdad löväng, talrika odlingsrösen och träd med 
spår av hamling.

95 6407/1470
Grindsbo-Sprängsbo (Svinhults sn). Område 
med starkt bevarad 1800-talsprägel. Grindsbo har 
koncentrerad bybildning av oskiftad karaktär och 
torp medan Sprängsbo består av två gårdar med 
byggnadsbestånd från sent 1800-tal. Hagmarker 
med hamlade träd.

KINDA KOMMUN
23 6423/1481
Tidersrum (Tidersrums sn). Sockencentrum med 
träkyrka från omkring 1300 och skolhus från 1868 
och 1947. Den märkliga kyrkan är klädd med 
mönsterlagt spån som delvis är av medeltida ur
sprung.
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24 6429/1487 
Föllingsö-Tommestorp (Kisa sn). Dalgångsbygd 
med öppna hag- och ekhagmarker samt herrgår
dar med välbevarad 1700-talskaraktär. Föllingsö 
har bevarad mangård från 1600- och 1700-talen 
med huvudbyggnad i sen barockstil, Tommestorp 
har manbyggnad från 1700-talet samt äldre eko
nomibyggnader.

25 6432/1494 
V Eneby (V Eneby sn). Uppodlad bruten lerslätt 
med lång bebyggelsekontinuitet. Gravfält från 
järnåldern och en av landskapets största forn- 
borgar, bybebyggelse och gustaviansk kyrka, 
prästgård från 1700-talet samt skolhus.

26 6426/1503 
Gumhem (Oppeby sn). Fornlämningsområde. 
Märkligt gravfält i dominerande läge med bl a en 
15 m lång skeppssättning från järnåldern.

87 6415/1490
Ennesbo (Kisa sn). Oskiftad by med ålderdomliga 
byggnader och bebyggelsemönster, mangårds- 
byggnaderna härrör från slutet av 1700-talet. Byn 
är belägen på en till stor del uppodlad moränbun- 
den höjd. Stora odlingsrösen och trägärdesgårdar 
präglar miljön.

97 6443/1494 
Tjärstad (Tjärstads sn). Relativt fornlämningsrik 
järnåldersbygd. Kyrkomiljö med 1700-talskyrka, 
fd sockenstuga och prästgård. Skedevi säteri med 
mangård från 1700-talet och äldre och yngre hu
vudbyggnad.

98 6423/1503 
Hornsberg-Ekeby (Horns sn). Höggravfält med 
grunderna efter Ekeby by, avhyst för Hornsbergs 
säteri. Säteriet har tidstypisk mangårdsanläggning 
från 1860-talet. Ekeby fd komministerboställe har 
äldre och yngre huvudbyggnad, den senare från 
1800-talets mitt.

LINKÖPINGS KOMMUN
9b-c 6487/1479
Göta kanal (delen i Ljungs och Vreta-Klosters 
sn). Kanalen grävdes 1810-32. I samband med 
bygget samt under mitten av 1800-talet plantera
des träd och buskar längs kanalen. Medvetet ut
formad bebyggelse av stort kulturhistoriskt in-
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tresse. Miljön berör också kommunerna Motala, 
Söderköping och Norrköping.

27 6462/1496
Bjärka-Säby (Vists sn). Herrgårdspräglat land
skap med sammanhängande åkerfält och stora 
öppna ekhagar i anslutning till en storgodsmiljö 
med äldre huvudbyggnad i sten från 1634, flanke
rad av två flyglar i trä från 1700-talet samt »det 
nya slottet» från 1700-talets slut. Under 1800-ta- 
lets senare del gjordes godset om till möns
terjordbruk och länets lantskola flyttades dit, från 
denna epok hör bl a stora ekonomibyggnader i 
tegel, arbetarbostäder mm. I området ligger läm
ningarna efter en medeltida borg, uppförd på 
1300-talet av stormannen Bo Jonsson Grip.

28a-c 6465/1494
Kinda kanal (Vists sn). Kanalbolaget stadfästes 
1801 medan kanalen i sin helhet var färdig först 
1870. Den är i stort oförändrad sedan tillkomsten. 
Slussar med tillhörande vaktstugor finns bl a vid 
Hamra och Hovetorp.

29 6468/1497 
Sturefors slott (Vists sn). Slottsmiljö i det sär
präglade eklandskapet söder om Linköping med 
huvudbyggnad från tidigt 1700-tal, omgivande 
park, ekonomibyggnader och arbetarbostäder 
samt gravfält från järnåldern. Genom området lö
per Kinda kanal, här ligger en av kanalens slussar 
och vattenkraften på platsen har nyttjats till förin
dustriella anläggningar i slottets regi.

30 6469/1499 
Sörby (Bankekinds sn). By som tillhör Sturefors 
och intressant genom att ha i stort sett samma 
tomtindelning som år 1691 trots genomfört stor
skifte. I byn finns bostadshus av tvillingstugemo- 
dell i två våningar.

31 6472/1485 
Slakaåsen-Lambohovs herrgård (Siaka sn). As- 
sträckning med monumental domarring, socken
centrum och gammal häradstingsplats med präst
gård från 1800-talet och tre skolhus. Lambohovs 
1700-talsherrgård, byggd efter ritningar av J E 
Rehn, med engelsk parkanläggning och värdefullt 
byggnadsbestånd.

32 6475/1490 
Linköping. Residens- och stiftsstad av medeltida 
ursprung med ett flertal institutionsbyggnader. 
Dominerande domkyrkoområde samt välbevarat

innerstadsområde med medeltida profanhus, 
1700-talets små borgargårdar och 1800-talets sten
husarkitektur. Parkstråk med tidig stadspark, 
»Trädgårdsföreningen». Stadsplanen är ett exem
pel på hur man genom regleringar sökt åstadkom
ma en regelbunden rutnätsplan. Rester av medelti
da gatusträckningar och tomtstruktur har dock 
bevarats.

33 6478/1485 
Tift (Siaka sn). Ett av landets största gravfält från 
järnåldern med omkring 600 synliga anläggning
ar.

34 6481/1484 
Kaga (Kaga sn). Kyrkby med utskiftad bebyggelse 
och en av länets bäst bevarade medeltida kyrkor i 
ett dominerande läge på slätten.

35 6482/1479 
Ledberg (Ledbergs sn). Värdefull fornlämnings- 
miljö med storhögen Ledbergs kulle, runsten med 
bildframställning och sockencentrum med kyrka 
av bevarad, ursprunglig 1800-talskaraktär. Utskif
tad kyrkbybebyggelse med två gårdar kvar på 
plats, skola och lärarbostad samt komministerbo
ställe. Inom området ligger Odensfors gård med i 
klassicistisk stil ombyggd huvudbyggnad.

36 6484/1482 
Knivinge-Vreta kloster (Vreta Klosters sn). Ku
perat och till största delen uppodlat drumlinland- 
skap med flera gravfält och bl a landskapets san
nolikt största stensättningar samt bybebyggelse 
med utskiftad bebyggelse. Vreta kloster kyrko- 
miljö med ruiner efter ett nunnekloster från cis- 
tercienserorden, prästgård från 1700-talet, soc
kenstuga och fattigstuga.

38 6488/1479 
Ljungs slott (Ljungs sn). Slottsanläggning ritad av 
J. E. Rhen och präglad av symmetri och axialitet. 
Den år 1774 uppförda anläggningen flankeras av 
tre radiellt anlagda alléer där en leder till Ljungs år 
1798 uppförda kyrka, vilken utgör del av den 
feodala miljön.

39 6476/1497 
Vårdsberg-Landeryd (Vårdsberg och Landeryds 
sn). Område med ett av de allra tätaste fornläm- 
ningsbestånden i Götaland med järnåldersgravfält 
och stensträngssystem. Välbevarad bybebyggelse i 
byar som har dominerande lägen i landskapet. 
Vårdsbergs medeltida rundkvrka och säteri och
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Landeryds kyrka med prästgård från 1700-talet. I 
området ligger Slattefors säteri.

40 6470/1505 
Gravsten (Bankekinds sn). Karolinsk herrgård på 
platsen för den under 1600-talet avhysta byn 
Graven. Fornlämningsområde med gravfält, hus
grunder och stensträngssystem samt två forn- 
borgar.

41 6474/1509 
Fläret-Ekenäs (Askeby och Örtomta sn). Öppna 
hagmarker med ett tiotal gravfält och ett omfat
tande nät av stensträngar som dels inhägnar mind
re odlingsytor, dels utgör rester efter ett omfat
tande hägnadssystem. Inom området ligger säteri
erna Svenneby, Ekenäs (med huvudbyggnad i re
nässansstil från 1640-talet) och Sörby med avhysta 
bytomter och gravfält i byläge.

42 6477/1502 
Askeby (Askeby sn). Fornlämningsområde med 
bl a vadställe och hålväg, gravfält och runsten. 
Den märkliga Askeby kyrka tjänade både som 
sockenkyrka och klosterkyrka för det på 1100-ta- 
let uppförda cistercienserklostret.

90 6493/1487 
Bjäsätter (Stjärnorps sn). By i medeltida kolonisa
tionsområde. Dess två gårdar friköptes i början av 
1800-talet och växte genom hemmansklyvning till 
en stor klungby med ett 40-tal byggnader, här 
finns bl a 11 bostadshus, såg och kvarn.

88 6452/1492 
Brokind (Vårdsnäs sn). Medeltida säteribildning 
med gravfält efter avhysta byar, kvarn och 
stenvalvsbro samt kringbyggd fägård från 1765 
och 1884. Nuvarande huvudbyggnad är uppförd 
på 1700-talet. I miljön finns sluss till Kinda kanal.

89 6472/1473 
Kårarp-Galgbacken (delen i Sjögestads sn). Unik 
kombination av märkliga fornlämningar och av 
idag befintliga väg- och gränsförhållanden. I an
slutning till miljöns två gravfält från järnåldern 
finns hålvägar och runstenar. Miljön berör även 
Mjölby kommun.

91 6480/1501 
Törnevalla (Törnevalla sn). Småbrutet landskap 
med dels ett 20-tal gravfält från bronsålder och 
äldre järnålder lokaliserade i utmarkslägen med 
tydlig anknytning till stora stensträngssystem,

dels ett mindre antal stora gravfält med inslag av 
domarringar, som alla ligger i anslutning till slätt
områdets nuvarande bylägen. Kyrkomiljö med 
äldre komministerbostad, skola och 1800-talskyr- 
ka med medeltida torn. Reva by är oskiftad med 
tre gårdar i ursprungligt läge. Stora Bjärby och 
Skäggestad, enhetliga anläggningar från 1800-ta- 
lets förra hälft, utgör goda exempel på de större 
slättgårdar som uppkom efter skiftena.

FINSPÅNGS KOMMUN
43 6506/1502 
Risinge (Risinge sn). Kyrkomiljö med äldre och 
yngre kyrka. Märklig medeltidskyrka med unika 
kalkmålningar (Risingemästaren) och prästgård. 
Gammal bruksbygd med traditionell jordbruksbe- 
byggelse. Nya kyrkan är uppförd i nygotisk stil.

44 6510/1498 
Finspång (Risinge sn). Industriort med traditioner 
från 1500-talet med under 1600-talet uppfört 
slott. Omgivande parker med Auroratempel och 
orangeri. Bruksgata med 1700-talsbebyggelse, ka
raktäristiska industribyggnader.

45 6531/1501 
Hävla övre bruk (Skedevi sn). Bruksmiljö med 
bl a intressant smedja som har bevarad tyskhärd, 
arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Utmed 
fallen mitt emot smedjan finns en såg. Bruket blev 
priviligierat 1682 och nedlagd 1924.

85 6535/1504 
Skedevi (Skedevi sn). Sockencentrum kring om
byggd medeltidskyrka med prästgård, ålderdoms
hem, skola och församlingshem. Byarna Hagby 
och Husby med bygravfält och utskiftad 
1800-talsbebyggelse.

86 6513/1489 
Sonstorp (Hällestads sn). Bruks- och säterimiljö 
med märklig herrrgårdsanläggning från sent 
1700-tal. Till bruket, anlagt 1580 och nedlagt 
1910, hör en hyttruin från 1700-talet, fd arbetar
bostäder från olika skeden, bruksgård, kraftverk 
mm. Stråkvads bro.

NORRKÖPINGS KOMMUN
9c 6487/1479
Göta kanal (delen i Kimstads, Skärkinds och 
Tåby sn). Kanalen grävdes 1810-32. I samband
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med bygget samt under mitten av 1800-talet plan
terades träd och buskar längs kanalen. Medvetet 
utformad bebyggelse av stort kulturhistoriskt in
tresse. Miljön berör också kommunerna Motala, 
Söderköping och Linköping.

46 6479/1510 
Halleby (Skärkinds sn). Område med förhistori
ska och medeltida bebyggelselämningar, gravfält 
samt väl dokumenterade och forskningshistoriskt 
intressanta stensträngssystem. Centralt i området 
ligger en på 1700-talet avhyst bytomt efter byn 
Halleby. Till området hör Halleby fd säteri med 
huvudbyggnad i klassicierande stil från 1800-ta- 
lets senare del.

47 6489/1500 
Grensholms herrgård (Vånga sn). Herrgård med 
1700-talsprägel och fransk park med spegeldamm. 
Till anläggningen hör en fattigstuga samt ett stort 
antal utmarkstorp som många är uppförda i sten 
av dalkarlar under 1700-talets mitt. Som före
gångare till anläggningen finns en medeltida borg
ruin.

48 6488/1509 
Norsholm-Tångestad (Kimstads sn). Feodalt 
präglat landskap med omfattande ängs- och hag- 
marker, en fornborg och lämningar efter två me
deltida biskopsborgar. Norsholms herrgård med 
en äldre - under 1800-talet ombyggd - manbygg
nad samt en nyare byggnad från 1860-talet och det 
fd kronosäteriet Tångestads gård. Torpbebyggel
se. Av teknikhistoriskt intresse är en bågbro och 
två valvbroar i betong från 1900-talets början.

49 6492/1513 
Lövstad (Kimstads sn). Landskapsparti med flera 
gravfält och en fornborg. Lövstad är säteri sedan 
1500-talet, nuvarande anläggning uppfördes vid 
1600-talets mitt och ombyggdes efter brand år 
1750. Engelsk park från omkring 1800.

50 6496/1518 
Leonardsberg-Skälv (Borgs och Östra Eneby sn). 
Ett av landets största och märkligaste hällrist- 
mngsområden med inte mindre än 125 olika loka
ler. Storgårdar med gravfält och avhysta bytom
ter. Ringstaholms borgruin från medeltiden ligger 
på en ö i Motala ström, som rinner genom områ
det. Lämningarna pekar på ett kontinuerligt nytt
jat landskap men med tyngdpunkten i förhistorisk 
tid.

51 6496/1520 
Himmelstalund (Östra Eneby sn). En av landets 
största hällristningslokaler från bronsåldern med 
mycket rik motivuppsättning. I närheten finns 
boplatslämningar från bronsåldern. Himmelsta- 
lunds säteri från 1600-talet med huvudbyggnad 
från 1730-talet samt en brunnsmiljö från 1700-ta- 
let.

52 6497/1521 
Norrköping. Medeltida stadsbildning kring 
kraftkällan Motala ström med framför allt ett vär
defullt och bebyggelsemässigt välbevarat industri
landskap från 1800-talet. Här speglas den indu
striella utvecklingen alltsedan äldsta tider, dess 
förutsättningar och den miljö dessa skapat tydli
gare än någon annan plats i landet. Området om
fattar dessutom 1600-talets stadskärna, de allékan- 
tade promenaderna och bebyggelsen kring dessa 
stadsrum.

53 6500/1518 
Ringstad-Grimstad (Östra Eneby sn). Viktigt 
fornlämningsområde med gravar och husgrunds- 
komplex på den s k Norrköpingsåsen som höjer 
sig över omgivande lermarker.

54 6509/1532 
Krokek (Krokeks sn). Den medeltida infarten till 
Östergötland med kloster- och kyrkoruiner, gäst- 
giveri och äldre väglämningar. Klostret var ett 
franciskanerkloster, omnämnt i början av 1400-ta- 
let, gästgiveriet skall ses som en efterföljare till 
klostret.

55 6505/1535 
Fagervik-Marmorbruket (Krokeks sn). Plats för 
en berömd boplats från yngre stenåldern samt 
gravfält och husgrunder från järnåldern. Mar
morbruk med bebyggelse från 1700-talet och 
framåt och industrilämningar i form av stenbrott, 
varphögar, magasin och bostadsbebyggelse.

56 6498/1527 
Abborreberg (Styrstads sn). Rekreationsanlägg- 
ning, anlagd på 1820-talet, och lustställe för Norr
köpings förmögnare borgerskap. Bebyggelsen be
står av sommarvillor från 1800-talet.

57 6500/1540 
Ållonö slott (Östra Stenby sn). Slottsmiljö med 
stark barockprägel, huvudsakligen rekonstruerat 
efter utseendet från sent 1600-tal vid en restaure
ring år 1905.
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59 6496/1530 
Dagsberg (Dagsbergs sn). Kyrkby som trots laga 
skiftet har kvar sin byprägel. Gårdarna ligger 
grupperade runt kyrkan vars äldsta delar härrör 
från medeltiden. Skola och ålderdomshem från 
1920-talet. Fornlämningskoncentrationen i miljön 
runtom pekar på bosättning från bronsålder, äldre 
järnålder och yngre järnålder.

60 6488/1531 
Almstad-Grönhög mm (Furingstads, Tingstads 
och Tåby sn). Rikt sammansatt fornlämningsom- 
råde med gravfält, boplatser och stensträngssy- 
stem framför allt från bronsålder och äldre järnål
der. Almstads fd säteri med avhyst bytomt samt 
Stora Grönhögs by med bevarad bykärna.

61 6492/1543 
Jämjöborg-Onsten (Östra Husby och Östra Sten
by sn). Rikt sammansatt fornlämningsområde i 
huvudsak från äldre järnålder med gravfält, bo
platser, stensträngssystem samt två av landskapets 
märkligaste fornborgar.

62 6488/1542 
Skamby-Linneberga mm (Kuddby och Å sn). 
Rikt sammansatt fornlämningsområde där grav
fält, boplatser, stensträngssystem och skålgrops- 
förekomster representerar ett kontinuerligt nytt
jande av området redan under forntid. Märkliga är 
Skambygravfältets tio stora, ovala stensättningar 
med mittgropar. Anläggningstypen är mycket 
ovanlig och helt unik för Östergötland.

63 6481/1560 
Korpetorp-Lönshuvud (Rönö sn). Kuströse- 
miljö, huvudsakligen bronsålder. Vårdkase, för
modligen från 1800-tal.

68 6480/1546
Skällvik-Stegeborg (delen i Östra Ny sn). Del av 
det farledsbundna området vid Stegeborgs slotts
ruin. Hänvisning till beskrivning för Söderkö
pings kommun.

93 6483/1513
Augustenhill mm (Skärkinds sn). Stensträngsom- 
råde som omgärdar fägator och odlingsytor, grav
fält och husgrundsterrass. Viggeby gård med bl a 
äldre och yngre manbyggnader samt det från Vig
geby år 1850 utskiftade Augustenhill.

94 6495/1545
östra Husby-Häradshammar (Östra Husby och 
Häradshammars sn). För östra Östergötlands 
sprickdalslandskap representativt odlingsland
skap, relativt opåverkat i markanvändningen med 
blandad bybebyggelse samt hag- och betesmarker. 
Fornlämningsbestånd från bronsålder och framåt 
med skärvstenshögar, stensträngssystem och grav
fält. Östra Husby och Häradshammars kyrkbyar 
med kyrkobyggnader från 1800-talet, prästgård 
respektive skolhus.

SÖDERKÖPINGS KOMMUN
9d 6487/1479
Göta kanal (delen i Sankt Laurent! och Västra 
Husby sn). Kanalen grävdes 1810-32. I samband 
med bygget samt under mitten av 1800-talet plan
terades träd och buskar längs kanalen. Medvetet 
utformad bebyggelse av stort kulturhistoriskt in
tresse. Miljön berör också kommunerna Motala, 
Linköping, och Norrköping.

64 6471/1517 
Björkviks säteri (Östra Ryds sn). Representativ 
karolinsk herrgård med bl a timrad huvudbygg
nad från 1600-talets mitt och unik senmedeltida 
fatabursbyggnad.

65 6482/1520 
Västra Husby (Västra Husby sn). Område i järn- 
åldersbygdens utkanter med den 3,5 km långa 
förhistoriska försvarsvallen »Götavirke» och Hy- 
linge 1700-talsherrgård.

66 6484/1530 
Söderköping. Välbevarad medeltida stadsmiljö 
med tjocka kulturlager, medeltida gatunät, kyrkor 
och enstaka bevarade byggnader. I övrigt präglas 
staden till stora delar av äldre småskalig trähusbe
byggelse, en hälsobrunn från 1700-talet samt 
miljön kring Göta kanal.

67 . 6483/1532
Skönberga (Skönberga sn). Åssträckning i od
lingslandskap med fornlämningar och bebyggelse 
av central karaktär. Romansk kyrka och tre präst
gårdar från 1600-, 1700- och 1800-talet. Fornläm- 
ningsbeståndet sträcker sig från stenåldern och 
framåt in i vikingatiden.
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68 6480/1546 
Stegeborg-Skällvik (delen i Skällviks sn). Farleds- 
bundet område med Stegeborgs imponerande 
slottruin vars äldsta delar härrör från 1200-talet 
samt Linköpingsbiskoparnas borgruin Skällvik 
från samma tid, Skällviks 1300-talskyrka och Ste
geborgs herrgård med huvudbyggnad från 
1800-talets början.

69 6470/1555 
Thorönsborgs herrgård (Sankt Anna sn). Stort 
gods med 1700-talsprägel i dominerande läge med 
orangeri, ridhus, ekonomibyggnader och arbetar
bostäder. Mangårdsbyggnaden är uppförd efter 
ritningar av Carl Hårleman.

70 6470/1512 
Vänsö (Sankt Anna sn). Välbevarad skärgårdsby 
med tydlig terränganpassning av bebyggelsen, 
som är från 1800-talets senare hälft.

71 6463/1557 
Engelholm (Sankt Anna sn). Välbevarad 1700- 
talsherrgård med barockpark samt ett stort antal 
ekonomibyggnader och arbetarbostäder.

91 6480/1515
Gårdeby mm (Gårdeby sn). Öppen fornläm- 
ningsrik bygd med omfattande stensträngssystem, 
tillhörande boplatser och gravfält. Kyrkomiljö 
med romansk kyrka, skola och fd komminister
gård. Prästgård. Byar och gårdar med äldre bebyg
gelse.

ÅTVIDABERGS KOMMUN
72 6451/1511 
Atvidaberg-Adelsnäs slott (Åtvids sn). Åtvida
bergs bruksmiljö är av stort social- och industri- 
historiskt värde med äldre arbetarbebyggelse, 
spannmålsmagasin från 1788, kruthus och kalk
ugn från 1800-talets mitt samt stadsplan och egna
hemsbebyggelse från tidigt 1900-tal. Adelsnäs 
slott som är uppfört år 1920 efter ritningar av I G 
Clason har ett orangeri från 1860-talet och ett 
ekotempel med målningar av Per Hörberg.

73 6445/1525 
Uknadalen (Gärdserums sn). Sammanhängande 
dalstråk med bl a Gärdserums kyrkby med väl
bevarad nygotisk kyrka, Kvistrums herrgård med 
orangeri, Forsaströms bruk med nyrenoverad vat

tenkvarn, Falerums by med den äldre gårdsan
läggningen Bakgården, kraftverk, mm.

74 6458/1528
Långserum by (Yxnerums sn). Långserum by med 
oskiftad bykärna och i övrigt ålderdomlig karak
tär, bebyggelsen härrör i huvudsak från perioden 
1750-1850.

96 6453/1505
Mormorsgruvan (Åtvids sn). Industriell miljö 
med gruvhål efter kopparbrytning, välbevarad 
bruksgata och järnvägsstation med tillhörande 
byggnader.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
75 6444/1552 
Fågelvik (Fryserums sn). Slottsmiljö med lång 
kontinuitet. På platsen finns en medeltida borg
ruin medan det nuvarande slottet uppfördes 1796, 
troligen efter ritningar av Carl Hårleman.

76 6442/1562 
Björkskär (Fryserums sn). Fiskeläge med enhetlig 
ålderdomlig bebyggelse av bostadshus, loftbodar 
och sjöbodar samt välbevarad skärgårdsbebyggel
se med spår av äldre odlingslandskap.

77 6448/1569 
Häradskär (Gryts sn). Fyrplats med fyrtorn från 
1863 uppfört efter ritningar av N G von Heiden- 
stam samt äldre bostadsbebyggelse från 1800-ta- 
let.

78 6452/1563 
Kättilö (Gryts sn). Full- och lotsplats med äldre 
tullhus och timrade bostadshus från 1700- och 
1800-talet.

79 6452/1566 
Fångö by och gruva med sjömärket Gubbö kupa
(Gryts sn). Skärgårdsby med välbevarad äldre ka
raktär. På Gruvön finns lämningar efter brytning 
av kopparmalm under perioden 1820-1870-talet i 
form av gruvhål och husgrunder samt stora varp
högar.

80 6455/1565 
Kråkmarö (Gryts sn). Välbevarad äldre skärgårds
bebyggelse med omgivande äldre åkrar och hag- 
marker.
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81 6457/1562 
Bondkrok (Gryts sn). Välbevarad äldre skärgårds
bebyggelse från 1800-talet.

82 6460/1570 
Harstena (Gryts sn). Fiskeläge med samlad och

enhetlig äldre bebyggelse, lokaliserad kring en väl 
skyddad naturlig hamn, samt en till karaktären 
oskiftad skärgårdsby med bebyggelse huvudsakli
gen från 1800-talet.
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Urvalet i Jönköpings län är preliminärt enligt riksantikvarieämbetets beslut 1987-11-05.

----------------------------------------------- Jönköpings län -----------------------------------------------

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

GISLAVEDS KOMMUN
1 6342/1340 
Sandviks sockencentrum (Sandviks sn). Sekel- 
skifteskyrka och fd skola. Sandviks säteri med 
huvudbyggnad i trä från 1870-80 och välbevarat 
odlingslandskap. Arrendegården Klockebo med 
vattenkvarn.

2 6344/1358 
Villstad kyrkby (Villstads sn). Kyrka från 1793, 
återuppförd efter brand 1910, prästgård med man- 
byggnad från 1858, klockargård och skola, kyrk- 
stallar, gravfält.

3 6338/1358 
Finnvedens folkland (delen i Ås och Reftele sn). 
Förhistorisk bygd med gravfält och enstaka äldre 
anläggningar. Byar med välhållen 1800-talsbebyg- 
gelse, Svaneholm fd säteri med medeltida läm
ningar, utdikade sankmarker. Tingsplats med 
runsten.

VÄRNAMO KOMMUN
3 6338/1358 
Finnvedens folkland (delen i Bredaryds och Tor
skinge sn). Förhistorisk bygd med gravfält och 
enstaka äldre anläggningar, där huvuddelen av 
området ligger i Gislaveds kommun.

4 6343/1371 
Södra Vissö by (Bredaryds sn). Samlad klungby 
med välbevarad bebyggelse från 1800-talets senare 
del, ålderdomligt odlingslandskap med hagmar- 
ker och slåtterängar, skiftena omgärdas av välhåll
na stenmurar.

5 6327/1381 
Dannäs (Dannäs sn). Kyrkomiljö med under 
1800-talet tillbyggd medeltidskyrka och skolom
råde med skolbyggnader från 1881 och 1950-tal. 
Dannäs säteri med huvudbyggnad från 1779, 
flyglar och ekonomibyggnader. Tre höggravfält.

6 6335/1384 
Åminne-Källunda (Kärda sn). Herrgårdsland- 
skap kring gårdarna Schedingsnäs, Åminne, Hök-

hult och Källunda med medeltida anor och bebyg
gelse från skilda epoker. Medeltida borgruin och 
gravfält. Lämningar efter Åminne 1800-talsbruk.

7 6340/1386 
Kärda (Kärda sn). Fornlämningsstråk mellan Näs- 
tasjön och sjön Gunnen med fem gravfält och 
ensamliggande anläggningar. Kärda kyrkomiljö 
med 1800-talskyrka, byar och stenåldersboplats.

8 6338/1388 
Vallerstad (Kärda sn). Herrgård med anor från 
1300-talet och byggnadsbestånd från 1800-talets 
senare del. Mangården består av en timrad huvud
byggnad och två magasin i skiftesverk som bildar 
flyglar, ekonomibyggnaderna är moderna. Grav
fält.

9 6335/1391 
Nya Åminne (Värnamo sn). Järnbruk med mas
ugn som år 1899 flyttades från gamla Åminne. 
Industrilokaler med masugn, verkstad, gjuteri mm 
samt kollada från 1900-talets första decennier. 
Stationsanläggning från Skåne-Smålands järnvägs 
start 1898-99.

10 6320/1402 
Getaryggarna-Ed (Voxtorp och Rydaholms sn). 
Vägsträckning längs långsträckt åsbildning. An
slutande byar med 1800-talsbebyggelse och ålder
domligt landskap med odlingsrösen. Eds herr
gård. Ruin av medeltida fogdeborg. Runsten. 
Milstolpar. Stenåldersboplatser.

11 6319/1406 
Rydaholm (Rydaholms sn). Medeltida vapen- 
synsplats och 1700-talskyrka med märkligt, me
deltida torn. Klockargård och kyrkstallar. Välhål
len 1800-talsbebyggelse i Nederled och Uppleds 
byar, fd gästgiveri, äldre odlingslandskap med od
lingsrösen, gravfält. Runsten. Milstolpe.

12 _ 6345/1398 
Hindsen (Fryele och Värnamo sn). Ålderdomligt 
odlingslandskap med hällkistor, domarringar och 
gravfält i anslutning till sjön Hindsens norra 
delar. Byarna Nederby och Lindstad samt Näsby-
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holms herrgård med byggnadsbestånd från 1700- 
och 1800-tal, höggravfält.

13 6339/1409 
Sötåsa by (Gällaryds sn). By med utskiftade går
dar, manbyggnader av parstugetyp i timmer och 
ekonomibyggnader från tiden 1660-1934. Ålder
domligt odlingslandskap med lövängar och breda 
stengärdsgårdar som avdelar skiftena.

14 6355/1412 
Nydala kloster (Nydala sn). Ruiner efter tidigme
deltida cistercienserkloster. Herrgården med hu
vudbyggnad från 1790 har sitt ursprung i det gods 
som bildades sedan klostrets dragts in till kronan. 
På Järnudden står två korsvirkeshus.

SÄVSJÖ KOMMUN
15 6354/1422 
Gamla Hjälmseryd (Hjälmseryds sn). Odlings
landskap med Hjälmseryds gamla kyrka och 
prästgård samt mindre höggravfält och några 
spridda större rosen.

16 6355/1434 
Hultsjö (Hultsjö sn). Gravfält och enstaka forn- 
lämningar från järnåldern. Hultsjö gamla kyrk- 
plats med ödekyrkogård och två fd prästgårdar. 
Nya kyrkan från 1858-60 med skola och ålder
domshem. Dolby fd säteri med timrad manbygg
nad från 1800.

17 6359/1432 
Hjärtlanda (Hjärtlanda sn). Tre gravfält, kyrko- 
miljö med välbevarad romansk absidkyrka och 
missionshus i trä från 1900-talet. Utglesad bybe
byggelse, byn Älganäs har ersatts av en större gård 
med fägård belägen på byplatsen.

18 6362/1427 
Norra Ljunga (Norra Ljunga sn). Kyrkby i gles 
radbyform och bostadshus från 1900-talets bör
jan. Kyrkomiljö med medeltida västtornskyrka, fd 
skola, missionshus samt bostadshus från 1800-ta- 
lets senare del. Ett större gravfält samt ensamlig
gande fornlämningar.

6365/1428
Kornstad (Sävsjö sn). Enstaka hällkistor och stör
re stensättningar. Delvis utskiftade bykärnor med 
manbyggnader från tiden 1850-1921. Fd tings
plats för Västra härad med gästgivargård, tingshus

och häradshäkte. Kvarn, ram- och cirkelsåg. 
Kvarnstensgjuteri.

20 6364/1433 
Eksjöhovgård (Vallsjö sn). Medeltida sätesgård på 
ö med ruiner efter ett på 1650-talet påbörjat, un
der 1700-talet förändrat men ej slutfört slottsbyg- 
ge. Nuvarande huvudbyggnad i timmer från 1805, 
kyrka från 1890 i nygotisk stil.

21 6363/1437 
Vallsjö (Vallsjö sn). Miljön kring Vallsjö gamla 
kyrka (romansk absidkyrka) och herrgård med 
bebyggelse av 1800-talskaraktär. Den forna Vall
sjö by avhystes i samband med säteribildningen. 
Gravfält, S:t Sigfridskälla, runsten och gammal 
väg.

VETLANDA KOMMUN
22 6361/1443 
Lannaskede gamla kyrkby (Lannaskede sn). 
Miljön kring den romanska absidkyrkan. Kyrkan 
har en sydportal som har tydliga influenser från 
domkyrkan i Lund samt ett vapenhus i trä från 
1600-talet.

23 6368/1452 
Näsby (Näsby sn). Herrgårdslandskap med Näs
by medeltidskyrka, fd skola och sockenstuga, 
Flishults, Hällinge och Hultaby gårdar med 
1800-talsbebyggelse. Gravfält. Medeltida borg
ruin vid Hultaby, Hällinge kvarn med såg, kraft
station mm.

24 6366/1458 
Byestad (Vetlanda och Bäckseda sn). Område 
längs Emån, delvis med bybebyggelse. I NÖ delen 
ett av Smålands största gravfält med en unik forn- 
lämningstyp i form av en sexuddig stensättning. 
Två stenvalvsbroar.

25 6374/1462 
Stora Rösslida (Skede sn). Höj drygg med sju stor- 
rösen från bronsåldern. Två välbevarade gårdar 
med byggnadsbestånd från 1700- och 1800-talen.

26 6360/1475 
Skirö (Skirö sn). Kyrkoruin med ödekyrkogård, 
prästgård. Enstaka fornlämningar, bl a stort röse 
och hällkistor. Odlingslandskap vid Vallby och 
Skirö by, herrgård.
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27 6363/1470 
Repperda (Alseda sn). Delvis samlad bybebyggel
se med byggnadsbestånd från 1800- och 1900-tal 
med bl a fd gästgiveri och missionshus från 1911. 
Odlingslandskap med åker- och betesmarker, 
mäktiga välbevarade stenmurar samt ett större 
gravfält. Runsten.

28 6365/1470 
Ädelfors (Alseda sn). Guldgruvor, brukade under 
1700-talet. I området finns ett 100-tal olika gru
vor, de flesta belägna på »Kronåsen». Masugns- 
rest, bruksgård.

29 6368/1476 
Stora ökna (Ökna sn). Vägkorsbebyggelse i an
slutning till fastigheten Stora Ökna. Bebyggelsen 
från 1700- och 1800-tal har bevarat sin ålderdom
liga karaktär och hustyper. Större område med 
odlingsrösen i igenväxande hagmark.

GNOSJÖ KOMMUN
30 6361/1377
Gnosjö (Gnosjö sn). Industrimiljön i Töllstorp, 
med vattendrivet tråddrageri, gjuteri, kruköron- 
hammare, husbehovskvarn och några små meka
niska verkstäder samt ett antal övergivna industri- 
lägen längs ån.

VAGGERYDS KOMMUN
31 6356/1392 
Häradsö by (Åkers sn). Välbevarad by på udde i 
Store Mosse. Byn erbjuder god översikt över 
byggnadsskickets förändring under 1800- och 
1900-tal.

32 6361/1382 
Fryebo by (Tofteryds sn). Ensamgård under 
1500-talet som genom hemmansklyvning har bli
vit fyra gårdar. Tät bykärna som undgått 1800-ta- 
lets skiftessprängning, omgiven av varierat od
lingslandskap med med hag-, ängs- och åkermar
ker.

33 6372/1391 
Pålskogs by (Åkers sn). I byn finns fyra gårdar 
och ett missionshus. Bebyggelse från 1800- och 
1900-tal. Öster och norr om byn finns hävdade 
enemarker.

34 6372/1394 
Pukarp (Tofteryds sn). Skogsområde med enstaka 
gårdar, gravfält och spridda fornlämningar. Anta
let anläggningar i områdets tre gravfält är ca 75, 
och fornlämningsbeståndet är typiskt för regio
nen.

35 6369/1393 
Skillingarydslägren (Tofteryds sn). Övningsplats 
sedan 1680-talet. Sedan år 1777 mötesplats för 
Jönköpings regemente. Lagerbyggnader uppförda 
1850-1910. Efter 1897 uppfördes ett andra läger 
för det då till Jönköping flyttade artilleriregemen
tet.

36 6364/1410 
Hubbestads säteri (Svenarums sn). Reveterad tim
merbyggnad från 1788 och två flyglar. Fägård i 
öppen fyrkant skild från mangården av en tegel
mur. Äldre magasinsbyggnader och allé. Ålder
domlig vägsträckning.

37 6390/1396 
Ekeryd-Skjutebo (Byarums sn). Område med 
fornlämningskoncentration på båda sidor om 
Vederydssjön med bl a gravfält av domarringska- 
raktär och märkligt röse samt enstaka fornläm
ningar som större treuddar och kvadratiska sten- 
sättningar.

NÄSSJÖ KOMMUN
38 6369/1429 
Bringetofta kyrkby (Bringetofta sn). Kyrka från 
1100-talet, utbyggd 1754. 1800-tals sockencen
trum med prästgård, fd sockenstuga, -magasin, 
ålderdomshem och bybebyggelse. Skola, affär och 
missionshus från 1900-tal. Gravfält och andra 
fornlämningar.

39 6371/1437 
Norra Sandsjö (Norra Sandsjö sn). Kyrkomiljö i 
öppet odlingslandskap, 1100-talskyrka, prästgård 
med manbyggnad från 1897, sockenmagasin upp
fört 1814, löneboställe från 1940 samt fd präst
gårdsbyggnad från 1700-talet. Fossila odlingsspår. 
Runsten.

40 6376/1435 
Bodafors (Norra Sandsjö sn). Industrimiljö som 
berättar hur den småländska möbelindustrin i 
Bodafors vuxit fram från små enkla lokaler i en 
kvarn vid dammen. Fd disponentsvilla, tre bo
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stadshus och arbetarbostäder i flerfamiljshus från 
1900-talets början.

41 6377/1430 
Havsjö (Bringetofta sn). Fornlämningsmiljö från 
bronsålder och järnålder i form av rösen och and
ra ensamliggande anläggningar samt ett gravfält. 
Omfattande röjningsröseområde. Havsjö by.

42 6390/1422 
Sniparp-Rommen (Malmbäcks sn). Småskaligt 
odlingslandskap med gravfält och ensamliggande 
fornlämningar. Områdets södra del har karaktär 
av ladmarksland med enkla ängs- och redskapsla- 
dor.

43 6396/1429 
Äsperyd (Barkeryds sn). Fornlämningsområden i 
anslutning till Äsperyds by med gravfält och en
samliggande fornlämningar, av vilka kan nämnas 
flera rösen och en domarring.

44 6397/1436 
Fagertofta-Danstorp (Nässjö och Norra Solber
ga sn). Fornlämningskoncentration med anlägg
ningar från brons- och järnålder i form av ensam
liggande fornlämningar och ett gravfält. Talrika 
odlingsrösen.

45 6404/1442 
Flisby (Flisby sn). Sockencentrum med kyrka från 
1850, fd skola från 1853, prästgård, löneboställe 
från 1916 och hembygdsgård. Prästgårdens man
byggnad från 1767 är påbyggd en våning 1850. 
Odekyrkogård, gravfält och ensamliggande forn
lämningar.

46 6408/1445 
Sunneränga (Flisby sn). Storskaligt odlingsland
skap med äldre väg, runsten, milstolpe, domar- 
nngar, stensättningar och gravröse. Välbevarade 
mangårds- och bodbyggnader på en höjdsträck
ning öster om vägen.

EKSJÖ KOMMUN
47 6403/1451 
Askerydsvägen-Skiverstadsområdet (delen i Ek
sjö sn). Vägsträckan Eksjö-Askeryd går längs 
splittrad bybebyggelse och ålderdomligt odlings
landskap. Stark fornlämningskoncentration med 
rösen, hällkistor och gravfält vid Skiverstads ut
skiftade by.

48 6393/1444 
Brevik (Eksjö sn). Utsågs 1688 som övesteboställe 
för Smålands husarer. Nybyggdes på 1700-talet 
efter en mönsterritning av år 1730. 1700- och 
1800-talsbyggnader. Odlingsrösen i anslutning till 
gården. Enstaka bronsåldersrösen, domarring.

49 6395/1448 
Lägerplatsen på Ränneslätt (Eksjö sn). Smålands 
husarers och grenadjärers gamla excersisfält med 
manskapsbyggnader i trä från 1800-talets slut, 
förråd mm. Tradition som övningsplats från 
1400-talet, permanent övningsplats efter 1690-ta- 
let.

50 6394/1450 
Eksjö. Medeltidsstad och garnisonsstad med två 
regementen. Norra stadsdelen har en senmedelti
da stadsplan och välbevarad träbebyggelse. Den 
södra stadsdelen har stadsplan från 1857 med 
rätvinkligt rutnätssystem. Välbevarad 1800-talsbe- 
byggelse.

51 6387/1451 
Ryningsholm (Höreda sn). Flackt odlingsland
skap, till största delen vunnet genom sjösänkning
ar 1860-80. Sätesgård sedan 1600-talet med man
byggnad från 1892 och flyglar och ekonomibygg
nader från 1800-talet. Inom miljön finns tre grav
fält.

52 6385/1455 
Markestad-Hunnerstad (Höreda sn). Kuperat 
landskap med betes- och åkermark. En hällkista. 
Hunnerstads 1600-talssäteri med timrad man
gårdsbebyggelse i karolinsk stil och äldre ekono
mibyggnader. Fd militieboställe i Markestad.

53 6381/1458 
Mellby sockencentrum (Mellby sn). Central 
fornlämningsbygd med enstaka rösen, gravfält 
och två runstenar. Medeltida kyrka med fattigstu
ga, sockenstuga och kyrkstallar. Utglesad 1800- 
och 1900-tals bybebyggelse. Inägoområden med 
röjningsrösen och stenmurar. Offerkälla.

54 6383/1463 
Edshults säteri (Edshults sn). Herrgårdsanlägg
ning med manbyggnad i timmer, uppförd i två 
våningar under säteritak på 1600-talet och renove
rad 1832 och 1952. Väster därom ligger Edshults 
gamla kyrkplats med grunder efter äldre sätesgård 
och en medeltida borgruin.
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55 6379/1476 
Fågelhult och Åsa byar (Kråkhults sn). Medeltida 
kolonisationsbygd. Fågelhults radby har form ef
ter hemmansklyvningar på 1700-talet, något ut- 
glesad efter laga skiftet, Åsa har genom skiftet 
utglesad bykärna. Inägomark med röjningsrösen 
och stenmurar.

56 6386/1473 
Idekulla by (Ingatorps sn). Odlingslandskap med 
åkrar i höjdlägen och betesmarker i sluttningen. 
Hägnader i sten och trä, odlingsrösen. Samma 
byplats som under 1700-talet men med bebyggel
sestruktur av mer långsträckt form. 1800-talsbe- 
byggelse.

57 6390/1467 
Bruzaholms bruk (Ingatorps sn). Järnbruk med 
privilegium från 1660. Bevarad bebyggelse från 
1700- och 1800-tal samt 1900-talets början. Herr
gård från 1785, maskin- och lagerlokaler, arbe- 
tarkaserner och egnahem uppförda i trä, gjuteri i 
sten från 1908.

58 6394/1470 
Pukulla by (Ingatorps sn). Åkermark med rikligt 
av röjningsrösen och enstaka stengärdsgårdar. En
dast delvis storskiftad by med fyra gårdar i radby- 
form på samma plats som 1807 års skifteskarta 
visar. Samlad bybebyggelse av ålderdomlig struk
tur.

59 6394/1473 
Näs by (Ingatorps socken). Radby av ålderdomlig 
karaktär, storskiftad men ej lagaskiftad. Åkermar
ken i höjdläge med riklig förekomst av röjnings
rösen och en del bevarade stenmurar. Tre bevara
de gårdar av götisk typ med 1800- och 1900-tals- 
bebyggelse.

60 6389/1482 
Hultåkra by (Hässleby sn). Odlingslandskap av 
lagaskifteskaraktär med höga stenmurar och en
staka röjningsrösen. Byn består av två gårdar på 
ömse sidor om en väg och har en tidigare gemen
sam, kringbyggd fägård. Bostadsbebyggelse från 
1700- och 1800-tal.

61 6389/1485 
Hässleby sanatorium (Hässleby sn). Tuberkolos- 
sjukhus för obemedlade, uppfört för pengar ur 
Oscar II:s jubileumsfond. Den slottsliknande sa- 
natoriebyggnaden i sten från 1901 ritades av Axel 
Kumlien och blev mönsterbildande. Personalbo

städer, mm. Anläggningen är den bäst bevarade av 
två i landet.

62 6382/1485
Hulls by (Hässleby socken). Välbevarad bykärna 
med sex gårdar i radbyform och en gård utflyttad 
vid laga skiftet 1901-04. En stor del av bebyggel
sen är från 1700- och 1800-tal. Bevarade sten
murar och betesmarker.

JÖNKÖPINGS KOMMUN
37 6390/1396
Ekeryd-Skjutebo (delen i Månsarps sn). Hänvis
ning till beskrivning för Vaggeryds kommun.

63 6387/1385 
Norra Unnaryd (Norra Unnaryds sn). Länets 
största och bäst bevarade exempel på fossil åker
mark med ca 40 åkerytor, som till största delen är 
begränsade av terrasser.

64 6395/1380 
Vallgårda (Mulseryds sn). Område med fossil å- 
kermark, ödekyrkogård och övergiven bytomt.

65 6388/1409 
ödestugu kyrkby (Ödestugu sn). Dalgång med 
fornlämningar och centralt liggande och väl 
samlad kyrkby. Medeltidskyrka med målningar 
från åren 1600 och 1750, fd skola, och sockenstu
ga, prästgård från 1889.

66 6396/1396 
Smålands Taberg (Månsarp och Norrahammars 
sn). Naturformation med dagbrott. Tidig bryt
ning, uppsving under 1600- och 1700-tal. Verk
samheten nedlades 1960. Masugnsruin, lågteknis
ka järnframställningsplatser vid Åsamon, Kåpe- 
ryds by med äldre odlingslandskap mm.

67 6410/1400 
Järstorp (Järstorps sn). Sockencentrum med under 
1800-talet ombyggd medeltidskyrka, skola, fat
tigstuga och prästgård. Herrgårdslandskap med 
Björneborgs 1700-talsherrgård, Järstorps 1600- 
talssäteri med huvudbyggnad från 1878. Välbeva- 
rade gårdar.

68 6411/1401 
Eklundshov (Sofia fg, Jönköping). Koloniområde 
från 1928 med mycket väl bevarad enhetlig bygg
nadsstil.
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69 6407/1404 
Jönköpings stad. Stad med marknadsprivilegie- 
brev från 1284. Administrativt 1600-talscentrum 
med Göta hovrätt, Kristine kyrka samt rådhus, 
skola och kapell ritade av Erik Dahlberg. Han
dels- och hantverksbebyggelse. Tändsticksfabri
ken exemplifierar 1800-talets kraftiga industriex
pansion. Ett av Sveriges första vattenverk. 
1800-talsstadsplan på f d slotts- och befästnings- 
område med förvaltningsbyggnader, parker, 
strandpromenad och hamn. Stadsdel med bl a 
funktionalistisk bebyggelse från 1930- och 
1940-talen.

70 _ 6408/1409
Huskvarna. Ådalen - ursprunget till Husqvarna 
Vapenfabriks utveckling. Bostäder till manufak
turerna i Smedbyn (första bebyggelse 1695-1702) 
och Stockmakarbyn (1750-1760). Disponentvilla 
från 1895. Två kraftstationer från 1906 och 1914.

71 6406/1412 
Stensholm-Lundaberget (Hakarps sn). Öppet 
odlingslandskap med två gravfält och en hög. Rui
ner efter medeltida sätesgård. Välbevarad gårds
anläggning från 1870-talet.

72 6404/1421 
östra Höreda (Lekeryds sn). Fornlämningsområ- 
de med fem gravfält som innehåller högar, sten- 
sättningar och resta stenar samt ett stort antal 
ensamliggande fornlämningar. Området ligger på 
en höjdrygg, belägen öster om byn Östra Höredas 
odlingsmarker.

73 6411/1418 
Djuvarp-Roestorp (Svarttorps sn). Odlingsland
skap med gravfält och fornlämningar från äldre 
och yngre järnålder. Stråk av odlings- och röj- 
ningsrösen. Djuvarps herrgård har intressant äldre 
byggnadsbestånd och manbyggnad från år 1888.

74 6419/1412 
Skärstadsdalen (Skärstads sn). Kyrkomiljö med 
1800-talskyrka, fd skola och gästgiveri, prästgård 
från 1926. Gravfält, herrgårdar och större gårdar 
med manbyggnader från 1800-talet. Drättinge och 
Lyckås har medeltida anor och äldre byggnadsbe
stånd.

75 6424/1415 
Ölmstads kyrkby (Ölmstads sn). Kyrkomiljö med 
skola, prästgård, gårdar i en utskiftad by, typisk 
för länet.

76 6435/1413 
Visingsö (Visingsö sn). Ovärderlig miljö med rika 
lämningar från forntid, medeltid och Brahetid. 
Ruiner efter medeltidsborgen Näs och Per Brahes 
Visingsborg. Mullbärsodlingar, planterad ekskog, 
medeltids- och 1600-talsbebyggelse, kyrkor mm.

77 6432/1419 
Röttle by-Västanå (Gränna sn). Kvarnby med 
medeltida anor och nuvarande kvarnbyggnad från 
Per Brahes tid då här anlades bruk och verkstäder 
(bl a pappersbruk). Västanå herrgård med äldre, 
ombyggd manbyggnad ingick i Brahegodset.

78 6435/1421 
Gränna-Uppgränna mm. Öppet odlingsland
skap på strandplan mellan Vättern och Gränna- 
bergets förkastningsbrant. Braheminnen som 
Gränna stad vilken 1652 fick grevliga privilegier 
och som placerades centralt i grevedömet, med 
visuell kontakt med Visingsö, Brahehus och Väs
tanå. Välbevarad trästadsbebyggelse. Uppgränna 
by med karaktär från tiden före laga skiftet. På 
förkastningsbranten ligger Brahehus slottsruin 
med vid utsikt över Vättern.

ANEBY KOMMUN
47 6403/1451
Askerydsvägen (delen i Askeryds sn). Hänvisning 
till beskrivning för Eksjö kommun.

79 6419/1423 
Haurida (Haurida sn). Åsens by har tre gårdar. 
Igenväxande hag- och betesmarker med sten
murar, stora odlingsrösen och helt system av be
varade fägator. 1800-talsbebyggelse. Haurida 
kyrkby med bl a medeltidskyrka, fd skola och 
sockenstuga.

80 6422/1435 
Hullaryds samhälle (Lommaryds sn). Tingsplats 
med bevarat tingshus och häkte. Välbevarade bo
stadshus från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Äldre vägsträckning med valvbro. 
Höggravfält.

81 6420/1440 
Stjärneborg-Herrestad (Lommaryd , Frinnaryd 
och Marbäcks sn). Område präglat av den bygg
nadsverksamhet M L Stierngranat, ägare till Stjär- 
neborg, utövade under 1900-talets första del. Be
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varad slottsbyggnad efter mönster från Visings- 
borg, gravkor, hembygdsmuseum mm.

82 6410/1443 
Bredestads kyrkby (Bredestads sn). Medeltida 
tingsplats, romansk absidkyrka med 1600-tals- 
torn, fd sockenstuga och skola från 1700-talet. 
Rester av tegelbruk från 1700-talet. Bona fd gäst- 
giveri med manbyggnad från 1700-talet.

83 6414/1451 
Bordsjö säteri-Västorps by (Askeryds sn). Säteri 
från 1610 med en år 1863 ombyggd karolinsk 
huvudbyggnad. Torpbebyggelse. Västorps radby 
som endast genomgått storskifte med byggnader 
från tidigt 1800-tal. Skola och missionshus utan
för byn.

TRANÅS KOMMUN
84 6431/1432
Adelöv-Kappetorp (Adelövs sn). Märkligt forn- 
lämningsområde från äldre järnålder med grav
fält, domarringar mm. Talrika röjningsrösen i 
skogsterräng. Adelövs marknadsplats med bodar 
från 1700-talet. Kappetorps fd prästgård med 
manbyggnad från 1780-tal.

85 6434/1432 
Botilstorp (Adelövs sn). Gården, som har två bo
stadshus och ekonomibyggnader, avsattes 1944 
som domänreservat för att bevaras som exempel 
på det äldre ängsbruket. Boningshusen är uppför
da under 1800-talets andra hälft.

86 6429/1437 
Botorp (Linderås sn). Öppet odlingslandskap 
med Botorps herrgård från sent 1800-tal, belägen 
på en udde i sjön Noen. Välbevarade ekonomi
byggnader från 1800-talet. Ett mindre gravfält. 
Fynd av stenåldersyxor.

87 6429/1447 
Säbydalen (Säby sn). Genom vattensänkning sam
manhängande odlingsbygd. Fornlämningar från 
bronsålder och framåt. Sockencentrum kring Säby 
kyrkby, hantverkarby kring Ådala handelsgård. 
Gripenberg, Åbonäs och Restad säterier med torp.

88 6434/1450 
Tranås. Stadsplanen med järnvägsstation, Storga
tan, torg och äldre bebyggelse. Exempel på 
järnvägen som samhällsutvecklande kraft med ett 
bygdecentrum som expanderade, antog stadsmäs- 
siga drag och fick stadsrättigheter år 1919.
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MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

TINGSRYDS KOMMUN
1 6265/1433 
Blidingsholm (Almundsryds sn). Viktig vattenled 
som överkorsas av två landsvägsvägsbroar och två 
järnvägsbroar. En av landsvägsvägsbroarna är en 
åtta spann lång stenvalvsbro. I anslutning till den
na finns fasta fångstanordningar för ålfiske av 
gamla anor. Ledens forna betydelse bestyrks av en 
medeltida befästningsanläggning. Inom miljön 
ligger Blidingsholms år 1826 enskiftade gård.

2 6278/1463 
Korrö (Linneryds sn). Ålderdomlig hantverksby 
med anor från 1500-talet då en vattendriven 
kvarnanläggning fanns på platsen. Det lilla in
dustrisamhället hade sin storhetstid på 1800-talet. 
Här fanns då kvarn, såg, garveri och färgeri samt 
hantverkare såsom smed, gelbgjutare och skoma
kare. Välbevarade bostads- och ekonomibyggna
der samt trädgårdar.

ÄLMHULTS KOMMUN
3 6269/1397 
Älmhults stationssamhälle. Planmässigt upp
byggt järnvägssamhälle. Det var föremål för en 
hårt styrd planläggning redan i samband med 
järnvägens tillkomst på 1860-talet. Stadsplanen 
med torg, kvartersbildningar, park och trädplan
teringar är relativt oförändrad från tiden för stam
banans tillkomst. Av samhällets många äldre, väl
bevarade byggnader finns flera med anknytning 
till järnvägen.

4 6276/1382 
Sjuhult-Ekenäs (Göteryds sn). Intressant forn- 
lämningsområde med landets tätaste bestånd av 
hällkistor koncentrerade kring sjön Römningen. 
Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga 
skiftet utspridd bebyggelse med mangårdsbyggna- 
der uppförda vid årtiondena omkring år 1900. 
Byn omges av ett småbrutet landskap med stenröj- 
da åkrar, steniga ängs- och hagmarker samt väl- 
lagda stenmurar som löper vinkelrätt mot 
byvägen.

5 6278/1401 
Råshult (Stenbrohults sn). Carl von Linnés födel
sebygd med det ålderdomliga komministerbostäl
let Råshult. Av 1800-talet präglat sockencentrum 
med kyrka, sockenstuga, kyrkstallar och präst
gård. Odlingslandskapet kring sockencentrum är 
öppet och präglas av enskiftet som genomfördes 
år 1811. De fornlämningar som finns i området, bl 
a tre rösen och ett gravfält, har lång tidsmässig 
spridning. Åsvägen ”Getryggen” har förhistoriskt 
ursprung.

6 6283/1400 
Höö (Stenbrohults sn). Ensamgård i ålderdomligt 
odlingslandskap och brukad på traditionellt sätt. 
Gården utgör ett naturreservat som skall bevara 
strukturen av ett gårdsbruk från tiden före den 
»agrara revolutionen». I anslutning till gårdsbe
byggelsen finns rester efter en äldre, troligen me
deltida gårdsanläggning.

LJUNGBY KOMMUN
7 6287/1381 
Hamneda (Hamneda sn). Sockencentrum med 
förhistoriska gravfält, äldre stenbundna åkrar 
samt kyrko- och borgruiner från medeltiden. Kyr- 
komiljö med nygotisk kyrka, skola och socken
stuga. Gamla riksvägen med gästgivargård, mil
sten och stenvalvbro. Välbevarat stationssamhälle 
från tiden omkring 1900.

8 6310/1390 
Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka (Berga sn). Rik 
fornlämningsförekomst i järnålderns centralbygd. 
Gravfält av bykaraktär ligger på impedimentlik- 
nande höjdsträckningar i odlingslandskapet. En 
skeppssättning finns i Össlöv. Av byarna har be
byggelsen i Fallnaveka fått sitt läge och karaktär i 
samband med laga skiftet år 1842.

9 6310/1373 
Tjust (Bolmsö sn). Tät fornlämningskoncentra- 
tion med skiftande tids- och näringsmässig an
knytning. I skogsmarken finns hällkistor och rö-
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sen från sten- och bronsålder samt treuddar från 
övergången mellan brons- och järnålder. Ett järn- 
åldersgravfält ligger i anslutning till åkermarken. 
Odlingslandskap med totalröjda åkrar i krön
lägen, odlingsrösen, stenmurar och diken.

10 6314/1374 
Lida-Husaby (Bolmsö sn). Fornlämningsrikt 
landskap med administrativ-historiskt intressant 
Husaby-namn. Variationsrikt byggnadsbestånd 
från 1800- och 1900-talen. Bebyggelsens lokalise
ring är präglad av det år 1859 genomförda laga 
skiftet. I odlingslandskapet med stora öppna åker
ytor och mellanliggande ängsmark finns bl a tre 
ensamliggande rösen och tre gravfält.

11 6314/1398 
Hörda-Klövaryd (Berga och Ryssby sn). Två 
skiftade radbyar där ett 50-tal gårdar är gruppera
de utmed den nära milen långa bygatan. Totalav
röjda åkrar avgränsade av diken och stenmurar. 
Monumentala odlingsrösen och stentippar. Äldre 
stenbundna åkrar och ängsmark med små röj- 
ningsrösen förekommer på flera ställen.

12 6316/1391 
Hallsjö (Dörarps sn). Öppet odlingslandskap. Tre 
rösen från bronsåldern och tre gravfält från järn
åldern invid ett på 1500-talet övergivet socken
centrum. Medeltida kyrkoruin.

13 6322/1373 
Bolmsö kyrkby (Bolmsö sn). Ålderdomligt soc
kencentrum med flera omgivande gravfält från 
Järnåldern. Kyrkbybebyggelse med många tradi
tionellt utformade mangårdsbyggnader. Den nu
varande kyrkan är från 1800-talet och sockenstu
gan har tidigare tjänat som skola.

14 6324/1391 
Toftaholm (Dörarps sn). Rik fornlämningsföre- 
komst med gravrösen från sten- och bronsålder 
samt järnåldersgravfält. Traditionell herrgårdsan- 
jäggning med byggnader från 1800- och 1900-ta- 
en i sträng symmetrisk uppbyggnad. Lämningar 

citer en befäst senmedeltida sätesgård och en för- 
svarsskans från 1650-talet. Odlings- och betes- 
präglat landskap med sentida mossodlingar vid 
mägomarkernas periferi.

ALVESTA KOMMUN
,L5 6281/1421
Torsås (Västra Torsås sn). Bebyggelsen i Torsås 
gamla sockencentrum bär drag av det sena

1800-talets stilideal. Ett variationsrikt, öppet od
lings- och beteslandskap som uppvisar flera od- 
lingshistoriska faser. Äldre vägsystem och bebyg
gelse. Området har fornlämningar främst från 
bronsåldern.

16 6290/1425 
Huseby-Skatelöv (Skatelövs sn). Skatelövs soc
kencentrum med flera gravfält av skilda typer. 
Husebys välbevarade järnbruks- och herrgårds- 
miljö. Bruket anlades som masugn år 1629 och 
blev grunden till den småländska industrialise
ringen. Byggnadsbeståndet bevarar traditioner 
från järnhantering, träindustri och jordbruk.

17 6403/1422 
Benestad-Oby-Näs (Aringsås och Blädinge sn). 
Del av den Värendska centralbygden med forn- 
lämningsstråk som omfattar lämningar efter olika 
bosättningsperioder. Odlings- och betespräglat 
herrgårds- och bylandskap. Blädinge medeltida 
sockencentrum med kyrka, sockenstuga och 
prästgård.

18 6313/1424 
Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda
(Lekaryds och Aringsås sn). Bebyggelsehistorisk 
kontinuitet speglad av flera gravfält och medeltida 
sockencentrum. Området visar växelspelet mellan 
byar och herrgårdar i den värendska centralbyg
den. Välbevarad herrgårds- och allmogebebyggel
se från 1700- och 1800-talen. Landskap med rö
sen, stenmurar och alléer.

19 6314/1440 
Borshult (Härlövs sn). Bymiljö med karaktär av 
oskiftad by. Bebyggelsestrukturen är oförvanskad 
och i stort sett opåverkad alltsedan storskiftet år 
1824. Bevarat äldre byggnadsbestånd, odlings- 
slåtter- och betespräglat landskap.

20 _ 6316/1429
Härlöv (Härlövs sn). Ålderdomligt sockencen
trum med barockinredd kyrka, prästgård, skola, 
smedja och en mängd välbevarade gårdsgruppe- 
ringar från 1800-talet. Bebyggelsen är av radbyka
raktär och präglas av återuppbyggnaden efter en 
brand år 1838. Odlings- och betespräglat land
skap, ett gravfält av järnålderskaraktär. Laga skif
tet är ej fullt genomfört i området.

21 6319/1427 
Horda-Ryd (Moheda sn). Lagaskiftespräglad od
lingsbygd. Tidstypiska och välbevarade gårdsbild
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ningar från 1850-1900 belägna i höglänt terräng. 
Ett gravfält och några ensamliggande rösen san
nolikt från järnåldern, stenmurar och odlingsrö- 
sen berikar landskapsbilden.

22 6334/1414
Lyåsa-Strömhult (Slätthögs sn). Byar med ålder
domlig och välbevarad bebyggelse på gränsen 
mellan Njudung och Finnvedens folkland. Lyåsa 
är av radbykaraktär medan bebyggelsen i Ströms- 
hult har mer oregelbunden placering. Laga skif
tespräglat landskap med bevarade odlingsrösen, 
stenmurar och äldre stenbunden åker.

VÄXJÖ KOMMUN
23 6280/1440 
Jät (fäts sn). Odlings- och betespräglat landskap 
med tre gravfält och flera större rösen. Miljön 
speglar dels 1600-talets säteribildning genom 
gårdssammanslagning och avhysning, dels den 
traditionella bondbyns småskaliga landskap. 
Kring godset Jätsberg, uppfört omkring 1800, 
med stora ekonomibyggnader, alléer och ut- 
markstorp är odlingsmarken stenfri. Kulturmar
ken kring byn Östra Jät präglas av stenmurar, 
odlingsrösen och brukningsvägar mm. Två kyrk- 
platser, den äldre har kyrka från 1200-talet och 
var från 1803 tingsplats för häradet. Denna funk
tion upphörde år 1910 sedan den nya kyrkplatsen 
tagits i bruk.

24 6292/1447 
Ingelstad-Torsås-Torsjö (Östra Torsås sn). Ti
digt bygdecentrum i den Värendska centralbyg
den. Fornlämningar från alla tidsperioder, här lig
ger bl a länets största gravfält med den välbekanta 
storhögen Inglingehög. Landskapet, som i Torsås 
och Ingelstad har talrika spår efter äldre odling, 
har i Torsjö sin prägel från laga skiftet. Den väl- 
bevarade 1800-talsbebyggelsen vittnar om ekono
miskt välstånd. Sockencentrum med kyrka, från 
1848 på samma plats som den medeltida, och soc
kenstuga från 1800-talets andra hälft.

25 6301/1446 
Billa-Hemmesjö (Hemmesjö sn). Variationsrikt 
och betespräglat landskap. Fornlämningsbestånd 
av två gravfält och enstaka ensamliggande anlägg
ningar. Ålderdomliga gårdsbildningar samt sten
murar, odlingsrösen och stentippar utgör minnen 
efter områdets uppodling. Området kring Hem
mesjö 1000-talskyrka ger ett mycket ålderdomligt

intryck. Den nya kyrkan från 1848 uppfördes 
långt från den medeltida.

26 6305/1434 
Bergkvara (Bergunda sn). Herrgårdsmiljö, som 
under senmedeltiden ingick i ett omfattande syd- 
skandinaviskt godskomplex. Ruin efter ett medel
tida s k fast hus, dvs 1400-talsborgen invid herr
gården. Den medeltida sockenkyrkan med för- 
svarstorn samt prästgården och sockenstugan lig
ger en bit söder om herrgården. Herrgårdsanlägg
ningen har en karaktäristisk uppbyggnad med 
huvudgård i sengustaviansk stil, monumentala la
dugårdsbyggnader från årtiondena omkring år 
1900 samt långa alléer. Det omgivande odlings- 
och betespräglade landskapet är skapat genom 
1800-talets omfattande nyodlingar, mossodlings- 
företag och torpanläggningar.

27 6306/1439 
Växjö stad. Medeltida stifts- och residensstad. Be
varade drag från 1600- och 1800-talen i rut- 
nätsplan, torgbildningar, esplanadsystem liksom 
de slutna kvarteren i centrum, fondbyggnaderna 
samt den begränsade byggnadshöjden. Enskilda 
värdefulla byggnader, uppförda från tiden efter 
stadsbranden 1843, finns bevarade i stort antal. 
Domkyrkan, det s k gamla gymnasiet, biskopsgår
den Östrabo, residenset samt flera skolor ger sta
den dess särskilda karaktär.

28 # 6320/1457
Dädesjö (Dädesjö sn). Ålderdomligt sockencen
trum där 1200-talskyrkan med unika takmålning
ar med Staffanslegenden bevarats tack vare en 
mellanperiod som sockenmagasin. Prästgård och 
nuvarande kyrka är från 1700-talet. Funktionen 
som gammal marknadsplats drog till sig järnvägen 
och gjorde att Dädesjö under 1800-talet växte ut 
till en mindre tätort. I området finns flera gravfält 
från förhistorisk tid.

29 6320/1434 
Hult-Sandsjö-Ormesberga (Ormesberga sn). 
Fornlämningsstråk från bronsåldern med rösen av 
betydande storlek. Medeltida kolonisationsområ
de. Dagens landskap har ålderdomlig bystruktur 
och välbevarade gårdsbildningar som ger en god 
bild av samspelet mellan bebyggelse och odlad 
mark efter laga skiftet. Sockencentrum med me
deltida kyrka, som har tornbyggnad från 1842 och 
är strategiskt högt lokaliserad.
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30 6341/1431
Lädja-Rösås (Bergs sn). Mångskiftande landskap 
av stort värde. Inslag av förhistorisk bosättning 
(rösen av sten- och bronsålderskaraktär samt lös
fynd), minnen från medeltida kolonisation, histo
risk säteribildning och 1800-talets uppodling kan 
skönjas i landskapet. Den välbevarad bebyggelsen 
är präglad av 1800-talets laga skifte. Värdefulla 
inslag i miljön är stenmurar, odlingsrösen, hus
grunder samt kvarn- och dammruiner.

LESSEBO KOMMUN
31 6292/1467 
Lessebo (Hovmantorps sn). Järnbruk anlagt 1658 
och under 1800-talet omvandlat till träindustri 
med pappersbruk. Bruksbebyggelse från 1700- 
och 1800-talen. Samhällsstruktur med två tidsåld
rars egnahemsområden uppbyggda i planmässiga 
former.

32 6300/1475 
Kosta (Ekeberga sn). Glasbruksmiljö med ett stort 
antal bevarade bruks- och bostadshus. Traditio
nellt bebyggelsemönster och ålderdomlig relation 
mellan byggnader och vägsystem. Bruket grunda

des 1742, och dagens glashyttor härrör från 1902 
och 1978.

UPPVIDINGE KOMMUN
33 6320/1475 
Sävsjö (Lenhovda sn). Omfattande fossilt odlings
landskap från en sex gårdar stor medeltida by, 
som under 1640-talet avhystes för säteribildning. 
De äldre åkersystemen lades för fäfot varigenom 
spåren efter äldre verksamhet bevarades. Från 
områdets stensträngar, odlingsrösen, äldre vägsy
stem, järnåldersgravfält och medeltida bytomt 
kan följden av bybildning, säteribildning och ut
veckling av odlingssystem utläsas i terrängen.

34 _ 6325/1464
Granhult (Nottebäcks sn). Ålderdomligt socken
centrum med medeltida träkyrka, komminister
gård från 1700-talet och utskiftad kyrkbybebyg
gelse. Övergivna åkersystem från järnåldern, där 
åkrarna avgränsas med stensträngar och vallar. 
Omfattande områden med odlingsrösen och spår 
av 1800-talets torpanläggning i form av byggna
der, små inägolotter och rester efter torp i skogen.
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Kalmar län

Om Kalmar län i riksantikvarieämbetets beslut:

”En viktig aspekt är att länet fram till 1600-talet var gränsland mot Danmark. Skogen och kusten 
har förutom jordbruket präglat näringslivet. Den tidiga järnhanteringen har varit betydelsefull. 
Skogen har förutom till järnhanteringen och virkesproduktion också gett råvara till de nödvän
diga binäringarna till jordbruket. Hantverksmässig papperstillverkning, näringsslöjd och annat 
småhantverk har varit vanligt i inlandet. Även stenbrytning har både på fastlandet och Öland 
haft betydelse /.../ Länet karaktäriseras speciellt av de medeltida försvarskyrkorna, av den stora 
mängden radbyar och av de vid kusten belägna lydköpingarna till Kalmar och Västervik.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
1 _ 6235/1540
Ås (Ås och Ventlinge sn). Omfattande fornläm- 
ningsområden med stora gravfältskomplex, hus- 
grundsområden och Karl X Gustafs mur. Inom 
området ligger också Ottenby kungsgård som har 
medeltida anor, Sveriges högsta fyrtorn ”Långe 
Jan” från slutet av 1700-talet, fyrplatsbebyggelse, 
Ås sockenkyrka från 1100-talet samt byarna Näs
by och Enetri med delvis mycket välbevarad be
byggelse.

2 6240/1540 
Sebberneby (Ventlinge sn). Fornlämningssområ- 
de på alvaret med ca 30 husgrunder och 10 grav
fält. Talrika stensträngar som ibland är avdelade 
fållor. En av de mest kompletta forntida miljöerna 
i landet.

3 6240/1542 
Eketorp (Gräsgårds sn). Rekonstruerad fornborg 
på ursprunglig plats, brukad under perioden 
300-1200 e Kr. Borgen är belägen i närhet till 
Östersjön och anlagd på alvarmark med fri ut
blick och i anslutning till våtmark med tillgång till 
friskt vatten. Platsen har ett gott strategiskt och 
handelsmässigt läge.

4 6243/1543 
Gräsgård-Segerstad (Gräsgårds och Segerstads 
sn). Alvarslandskap med bl a de välbevarade rad
byarna Mellstaby, Gammalsby, Seby, Segerstad, 
Träby och Kvinnsgröta och tillhörande malmbe
byggelse. Gräsgårds fiskehamn med koncentrerad 
sjöbodsbebyggelse. Väl sammanhållen bebyggel

semiljö kring Gräsgårds kyrka med bl a flera in
tressanta gårdsanläggningar, en prästgård med 
äldre ekonomibyggnader i kalksten och en f d 
skola. Norr om Seby ligger ett av landskapets 
största gravfält från järnåldern med runda sten- 
sättningar och ett stort antal resta gravflisor.

5 6251/1538
Albrunna-Vickleby (Södra Möckleby, Smedby, 
Kastlösa, Mörbylånga, Resmo och Vickleby sn). 
Landskapet längs västra landborgen med rikt in
nehåll av värdefulla kulturlämningar från skilda 
tider. Stora gravfältskomplex med bl a bronsål
dershögen »Mysinge hög» och det märkliga Gett- 
linge gravfält. Fornborgen Bårby borg är unik 
genom sin halvcirkelformade vall och lokaliserad 
så att den höga landborgsbranten utgör ett natur
ligt försvarshinder. Välbevarade radbyar såsom 
Albrunna, Gettlinge, Gårdstorp/Perstorp, Östra 
Västerstad, Bjärby, Lunda, Bredinge, Mysinge, 
Södra Bårby, Resmo, Gynge och Stora Vickleby. 
Till byarna hör intressant malmbebyggelse. Vär
defull gårdsbebyggelse i Kastlösa by och Stora 
Dalby samt området väster om Smedby kyrka med 
bl a prästgård, skola och det herrgårdspräglade 
Stora Smedby. Vid Albrunna finns lämningar ef
ter Ölands alunbruk, grundlagt 1804. Intakt 
bruksmiljö med fabriksruiner samt lämningar ef
ter alunbrytning i form av dagbrott och stora 
slagghögar.

7 6262/1544
Gösslunda (Hulterstad sn). Liten, mycket väl
bevarad radby ute på Stora Alvaret. Intill byn 
finnns lämningar från brons- och järnålder.
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8 6257/1547
Hulterstad-Stenåsa (Hulterstads, Sandby och 
Stenåsa sn). Öppet odlingslandskap med betade 
strandängar och alvarsmark. Landskapet är forn- 
lämningsrikt och ålderdomligt. Inom området lig
ger bl a ett par av Ölands största gravfält från 
järnåldern och Sandby borg, som är en av öns 
märkligare fornborgar. Välbevarad bybebyggelse i 
radbyarna Södra Sandby, Skärlöv, Hulterstad, 
Alby, Triberga, Lilla Brunneby, Stenåsa, Slager
stad, Södra och Norra Kvinneby. Intressant 
malmbebyggelse. Ett av Ölands största och bäst 
bevarade malmar ligger vid Hulterstads kyrkby, 
som också har ett välbevarat sockencentrum med 
prästgård och f d skola. Fröslunda är en alvarby 
med flera enskilda byggnader av intresse.

10 _ 6276/1540
Eriksöre (Torslunda sn). Ålderdomlig, stor radby 
med flera gårdsanläggningar och enskilda byggna
der av stort intresse. Välbevarad malmbebyggelse 
finns intill byn. Gravfält med mellanliggande 
högar och domarringar.

11 6276/1543 
Kalkstad-Lenstad (Torslunda sn). Öppen, betad 
alvarmark och omfattande fornlämningsområden 
med gravfält, vidsträckta stensträngssystem och 
husgrunder från järnåldern. Kalkstad är en väl
bevarad radby med vinklade, lummiga bygator.

12 6275/1546 
Dröstorp (Torslunda sn). Övergiven alvarby med 
rester av bebyggelse från 1700- och 1800-talen. 
Runsten och ålderdomligt odlingslandskap.

13 6271/1547 
Ekelunda (Sandby sn). Välbevarad radby belägen 
i ett öppet, ålderdomligt odlingslandskap. Alvars
mark.

14 6275/1550 
Skarpa Alby-Ullevi (Gårdby och Norra Möckle- 
by sn). Bymiljöer belägna i ålderdomligt land
skap. (Länsstyrelsen föreslår en förändring av 
miljöns utbredning med tyngdpunkt mot Gårdby 
sn och namnändring till Gårdby).

15 6282/1548 
Långrälla (Norra Möckleby sn). By med gårdsan
läggningar och enskild bebyggelse av högt kultur
historiskt värde. Ålderdomlig bygata. (Området 
föreslås utgå enligt länsstyrelsens mening).

16 6282/1550 
Gråborg (Algutsrum sn). Ölands största forn- 
borg, även kallad Backaborg eller Borg, med cen
tralt läge i landskapet. Borgen har flera byggnads- 
perioder och har använts så sent som 1677 vid 
kriget mot danskarna. Under medeltiden har an
läggningen haft karaktär av handelsplats. Norr 
om borgen ligger ruinerna av det medeltida S:t 
Knuts kapell, vars namn antyder kontakt med de 
danska knutsgillena.

17 6285/1542 
Algutsrum-Ryd (Algutsrum och Glömminge sn). 
Område med flera gravfält och stora boplatsom
råden från järnåldern. Algutsrums kyrkby med 
marknadsplats och bevarade, unika marknads- 
bodar. Jordtorp, Övetorp, Gillsättra och Ryd är 
välbevarade radbyar. Omgivande odlingslandskap 
av ålderdomlig prägel med åkrar, betad ängsmark, 
tät lövskog och äldre vägnät.

BORGHOLMS KOMMUN
18 6284/1551 
Vanserums malm-Norra Bäck (Runsten sn). 
Norra Bäck är en välbevarad radby med intressant 
mangårdsbebyggelse. Vanserums malm är en av 
Ölands bäst bevarade malmmiljöer med flera ål
derdomliga byggnader från 1800-talet. Den ur
sprungliga vägsträckningen genom malmen har 
varit gemensam för Norra Bäcks och Vanserums 
byar.

19 6290/1555 
Gärdslösa-Runsten (Gärdslösa, Långlöts och 
Runstens sn). Område utefter östra landsvägen 
med sammanhängande bebyggelsemiljöer, od
lingslandskap och intilliggande fornlämningsom
råden. Här ligger bl a Ismanstorps fornborg med 
88 synliga husgrunder och de välbevarade radby
arna Åkerby, Lopperstad, Södra och Norra Run
sten, Bjärby, Lerkaka, Folkeslunda, Långlöt, 
Björkerum, Himmelsberga, Åstad, Kvistorp, 
Runsberga, Övre och Nedra Bägby, Södra och 
Norra Gärdslösa, Störlinge och Tjusby. En av 
Ölands bäst bevarade medeltidskyrkor ligger i 
Norra Gärdslösa medan prästgården från 1700-ta- 
let finns i Södra Gärdslösa. Här föddes skalden 
Stagnelius. Långlöt år en av landskapets längsta 
radbyar medan Störlinge by har en av Ölands bäst 
bevarade kvarnrader.
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20 6291/1548 
Rönnerums fornby (Högsrums sn). Övergiven 
järnåldersby med 10 husgrunder som är omgivna 
och förbundna med stensträngar. Jämte Övetorp 
och Brostorp är Rönnerum ett av de bästa exemp
len av sitt slag på mittlandet.

21 6294/1550 
Karums alvar (Högsrums sn). Fornlämningsmiljö 
med gravfält från äldre järnålder som har ett 
70-tal synliga anläggningar. Skeppssättningen 
»Noaks ark» och de rektangulära stensättningarna 
med resta hörnstenar är särskilt intressanta.

22 6297/1551 
Vedby-Tomteby (Högsrums och Räpplinge sn). 
Byar med omgivande ålderdomligt odlingsland
skap.

23 6303/1552 
Borgholm-Räpplinge (Borgholms och Räpplinge 
sn). Området omfattar dels centrala Borgholm 
med intressant stadsplanemönster från 1817, häl
sobrunn, Vasahuset, Kungsgården, slottsruinen 
och lämningar efter förindustriell stenbrytning, 
dels landsbygden kring Räpplinge kyrkby samt 
Tryggesta, Svarteberga, Äpplerums och Strand
torps byar med gravfält, intressant bybebyggelse 
och samtida ålderdomligt och omväxlande od
lingslandskap.

24 6300/1563 
Kapelludden (Bredsätra sn). Kapellruin från 
1200-talet med kyrkogård och husgrunder efter 
den medeltida hamnplatsen Sikavarp. Fyren, upp
förd 1871, är en av de första järnfyrtornen i lan
det.

25 6304/1557 
Hörninge (Köpings sn). Radby med flera välbeva- 
rade gårdsanläggningar och ålderdomlig bygata. 
Byn har ett intressant läge mitt på ön och saknar 
helt kringliggande bebyggelse. Ett fornlämnings- 
område med gravar och en husgrund av kämpa- 
gravstyp ligger sydöst om byn.

26 6305/1562 
Hjärpestad-Långöre (Egby och Löts sn). Öppet 
betes- och odlingslandskap med de välbevarade 
radbyarna Mellösa, Långöre och Hjärpestad. In
tressant bebyggelse finns även i byarna Egby, 
Sandby och Ytterby. Ett större, fortfarande häv
dat lövängsområde ligger väster om Egby. Forn-

lämningsområden med gravar, husgrunder och 
stensträngar. Ursprungligt vägnät.

27 6310/1565 
Löt (Löts sn). Öppet betes- och odlingslandskap 
med stenmursinhägnade åkrar och vägar. Här lig
ger en fornborg, Trindborgen, samt ett av land
skapets största och bäst bevarade områden med 
husgrunder från järnåldern. Sockencentrum med 
sockenskola uppförd i kalksten, två äldre handels
bodar samt stugbebyggelse av malmtyp. Skild från 
bebyggelsen ligger prästgården med ladulängor i 
putsad kalksten. Valsnäs by har klungbyform, en 
för Öland ovanlig bystruktur. Abelunda by är en 
välbevarad radby med kvarnbacke. Området om
fattar också byarnas sjömarker mot Östersjön och 
fiskelägena Boudden och Nynäs.

28 6317/1564 
Södra Greda-Djurstad (Föra sn). Två väl sam
manhållna bymiljöer med enskilda gårdsanlägg
ningar av intresse. Byn Södra Greda är av radby
karaktär. Ålderdomligt landskap med hävdade 
lövängar. Öster om de två byarna finns områden 
med husgrunder och stensträngar från järnåldern.

29 6317/1559 
Äleklinta-Grönslunda (Alböke och Föra sn). 
Radbyar intill Kalmarsund där karaktären bonde/ 
fiskare understryks av bevarade sjöbodar. Gulle- 
hamn har bevarad äldre hamnanläggning och sjö- 
bodsbebyggelse. Spår av den för området så typis
ka kalkstenshanteringen finns vid Bruddesta. Ål
derdomligt och fornlämningsrikt kustlandskap 
med stenmursomgärdade åkerlotter och betesmar
ker av alvartyp.

30 6321/1564 
Föra kyrkby (Föra sn). Välbevarad dubbel radby 
med sammanhållen och sluten bygata. I bebyggel
sen kring kyrkan finns bl a en småskola från 1880. 
Kyrkan har medeltida torn. Intill kyrkan finns ett 
minneskors i sten, upprest 1431.

31 6335/1567 
Sandvik-Horn (Pärsnäs, Källa och Högby sn). 
Öppet och kustnära åker- och beteslandskap med 
de välbevarade radbyarna Hjälmstad, Gillberga, 
Hagelstad och Nyby. Sandvik är ett gammalt 
centrum för den öländska stenindustrin med beva
rade industribyggnader och bostadsbebyggelse för 
stenarbetare och fiskare. Ålderdomlig och väl
bevarad sjöbodbebyggelse finns i Alvedsjöbodar. 
Inom området finns också flera gravfält samt
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husgrundsområden och omfattande system av 
hägnader och stensträngar från järnåldern. Väster 
om Hornsjön med Horns kungsgård (huvudbygg
nad från 1700-talet) finns lämningar från det me
deltida klostergodset under Roma kloster.

32 6330/1571 
Källa-Högenäs (Källa sn). Källahamn med beva
rad sjöbodsbebyggelse. Hamnen har tidigare spe
lat stor roll i öländsk handel och samfärdsel. Väl- 
bevarad stugbebyggelse mellan hamnen och öde
kyrkan. Källa ödekyrka är en mäktig, exteriört 
välbevarad försvarskyrka från tidig medeltid, om
given av en ålderdomlig kyrkogård.

33 6351/1573 
Rosendal (Böda sn). Välbevarade fossila spår av 
järnålderns bondesamhälle. Här finns 15 husgrun
der med anslutande stensträngssystem i form av 
hägnader och fägator.

34 6351/1570 
Bogate (Böda sn). Husgrundsområde från järnål
dern med åtta husgrunder, stensträngar, hägnader 
och fägator.

35 6351/1574 
Torp (Böda sn). Fornlämningsområden med ett 
40-tal husgrunder, stensträngssystem, gravfält och 
ensamliggande gravar från järnåldern. Husgrun
derna är samlad i komplex om i regel en till två 
grunder där de olika grupperna alltid är samman
kopplade med varandra genom stensträngar.

37 6357/1572 
Neptuni åkrar (Böda sn). Klapperstensfält med 
strandvallar där vikingatida gravfält ligger på 
översta strandvallen. Vid utsikt över Kalmarsund. 
Här finns också »Höga flisan», en rest sten av 
ovanlig form.

38 6360/1576 
Ölands norra udde (Böda sn). Välbevarad bebyg
gelsemiljö kring norra uddens fyr, en av öns äldsta 
fyranläggningar. Fyrtornet uppfördes i sten under 
åren 1844-45. År 1906 ombyggdes den övre delen.

torsås kommun

39 6243/1512 
Bröms (Söderåkra sn). Riksgränsmarkering mel
lan Sverige och Danmark sedan 1000-talet. Freds- 
avtalsplats med minnessten över freden i Bröm-

sebro 1645. Rester av medeltida danskt gränsfäste. 
Miljön berör även Blekinge län.

40 6252/1516 
Bergkvara (Söderåkra sn). Köpingen är en av Kal- 
markustens betydande hamn- och varvssamhällen 
med rötter i 1700-talet. Här fanns på sin tid en av 
Sveriges största - och sista - rederiorter och 
byggplats för större segelfartyg. Flera av samhäl
lets tomter har kvar sin ursprungliga form med 
husen i samma lägen som på 1800-talet. Många 
byggnader är välbevarade och färgsatta med kust
samhällenas typiska ljusa oljefärger.

41 6256/1496 
Hästmahult (Gullabo sn). By med hantverksgår
dar och ett av de få exemplen på en bygd med 
levande slöjdtradition. Miljön belyser ett kultur
arv som inte bara är av materiell karaktär utan 
även av konstnärlig och traditionell art.

46 6265/1522
Halltorp-Hagby (delen i Söderåkra sn). Tidigt 
koloniserat kustområde. Del av område som till 
större delen berör Kalmar kommun.

101 (Utredningsområde) 6245/1513
Grisbäck (Söderåkra sn). Gränstrakt i södra Kal
mar läns moränskärgård. Grisbäck är ett område 
med många tidsdimensioner. Välbevarad bybe- 
byggelse med väderkvarn, betade strandängar och 
lämningar efter ålfisket utgör exempel på några av 
områdets många ålderdomliga och välbevarade 
lämningar från en idag nästan försvunnen fiske- 
och bondekultur. Området har även ovanliga 
fornlämningar såsom en borgplatå och skansar.

EMMABODA KOMMUN

42 6266/1487 
Vissefjärda (Vissefjärda sn). Bebyggelsutveckling 
omkring korsningen av en viktig sjöled och lands
väg. Kyrkomiljö med kyrkobyggnad från 1700-ta- 
let, sockenmagasin och kyrkstallar från 1800-ta- 
let. Länets enda välbevarade brännvinsbränneri 
med byggnader från 1700-talet.

43 6270/1485 
Linnefors (Vissefjärda sn). Lämningar efter 
bruksetablering inom den sydliga järnbruksre- 
gionen (sjömalm) med skogen som kraftkälla och 
Lyckebyån som transportled. Bruket anlades un
der 1730-talet av ägaren till Lessebo järnbruk.
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44 6286/1478 
Bökevara (Algutsboda sn). Utmärkt exempel på 
utskiftad by med skiftespåverkat landskap. Öppet 
odlingslandskap med röjningsrösen och sten
murar.

45 6289/1480 
Eriksmåla (Algutsboda sn). Marknadsplats och 
tingsplats av gamla anor. Bevarade marknads- 
bodar.

KALMAR KOMMUN

46 6265/1522 
Halltorp-Hagby (delen i Halltorp, Voxtorp och 
Hagby sn). Området med sin tidiga kolonisation 
(förhistoria till medeltid) visar hur närheten till en 
viktig sjöled och landsväg i strategiskt läge påver
kar den historiska utvecklingen. Bygdens historia 
speglas av försvarskyrkor (sockenkyrkorna Hall
torp, Voxtorp och Hagby), storgårdar och indu
striella verksamheter. Fullåkersbygd med storgår
dar och utskiftad bebyggelse.

47 6276/1525 
Ljungby-Hossmo (Ljungby och Hossmo sn). Det 
förmånliga kommunikationsläget vid mötet mel
lan ån och den viktiga kustvägen mot den gamla 
riksgränsen i söder har här haft avgörande bety
delse. Att Ljungbyån tidigt utnyttjades som trans
portled avspeglas i järnåldersgravfälten intill. 
Centralmaktens tidiga intressen i området fram
träder i Hossmo försvarskyrka, i farledsspärrar i 
åmynningen och i ortnamnen.

48 6284/1533 
Kalmar stad. Medeltida gränsfäste med strate
giskt läge vid den internationella farleden längs 
Ostkusten. Det medeltida stadsområdet har en
dast få synliga lämningar ovan mark. Slottet med 
medeltida delar är i dag ett av landets mest ur
sprungliga renässanspalats. Friytor finns som har 
samband med slottets och stadens försvar. Kvarn
holmen med bevarad stadsplan, byggnader och 
vallar från 1600-talet är alltjämt centrum för han
del och administration. Knappast någon stad i 
landet har en så välbevarad karaktär av fästnings- 
stad och så många karolinska stenhus i stads
miljön bevarad. Hamnens kajområde och vatten
området gör världshandelsepokens Kalmar för
ståeligt. Efter de stora stadsbränderna 1765 och 
1800 byggdes träpanelade hus på Kvarnholmen. 
Från 1800-talet finns här också byggnader från

den första industriepoken. På västra Malmen lig
ger några kvarter med »radstående» hus med stads
plan och hustyper från ca 1910-1940.

49 6286/1529 
Kläckeberga (Kläckeberga sn). Landskap väster 
om tätorten Kalmar med många bevarade ålder
domliga drag. Områdets strategiska betydelse ma
nifesteras av Kläckeberga medeltida försvarskyr
ka, möjligen ett omvandlat s k fast hus. Det är 
även lätt att uppleva skillnaden mellan herrgår
dens prägel på landskapet och bondbyns. Trak
tens byggnadstradition kring sekelskiftet speglas 
av Kläckeberga gård och dess omgivningar. Krafs
lösa radby visar bebyggelsens lokalisering före 
skiftenas tid.

50 6293/1535 
Ryssby-Skäggenäs (Ryssby sn). Landskapet i 
Ryssby med omnejd bär talrika spår av bosättning 
ända sedan stenålder. De fasta fornlämningarna 
ger en antydan om fortsatt långvarig bebyggelse
kontinuitet. Området har även i sen tid haft stra- 
tetegisk betydelse för sjöfart och försvar.

100 6270/1505
Karlslunda (Karlslunda och Mortorps sn). Områ
de med rikliga lämningar efter lågteknisk järnhan
tering, baserad på god tillgång av sjö- och myr
malmer. Här finns en av de största koncentratio
nerna av slaggvarp i södra Sverige. Många intakta 
järnframställningsplatser ger mycket goda möjlig
heter att uppleva och vetenskapligt studera en me
deltida utmarksnäring. Området är även märkligt 
i ett europeiskt perspektiv.

NYBRO KOMMUN

51 6288/1507 
Pukeberg (Nybro sn). Välbevarad, sent etablerad 
glasbruksmiljö. Bruket grundlädes 1871 och var 
vid 1800-talets slut ett av de större i landet med 
lamptillverkning som specialitet.

52 6301/1496 
Orrefors (Hälleberga sn). Exempel på en för regi
onen karaktäristisk utveckling från järnbruk till 
glasbruk. Järnbruket grundades år 1726 och om
strukturerades under 1800-talet till sågverksrörel
se. Genom att ta tillvara skogs- och sågverksavfall 
inleddes tillverkning av glas år 1896. Bruksbebyg- 
gelsen är välbevarad och återanvänds i nya funk
tioner.

64



Kalmar län

53 6321/1502
Kråksmåla kyrkby (Kråksmåla sn). Sockencen
trum i skogsbygd. Barockkyrka i trä med regional 
prägel. En stor del av bebyggelsen ligger kvar på 
den ursprungliga bytomten.

99 6308/1515
Bäckebo (Bäckebo sn). Område med lämningar 
efter lågteknisk järnhantering, baserad på till
gången av myr- och sjömalm. Här finns sydöstra 
Sveriges största förekomst av slaggvarp. Läm
ningarna härrör främst från högmedeltiden. Om
rådet är märkligt även ur europeiskt perspektiv.

MÖNSTERÅS KOMMUN

54 6312/1538 
Strömsrum-Pataholm (Ålems sn). Viktigt väg- 
och kustavsnitt med det medeltida godset Ströms
rum. Anknytning till farled och sjöled från me
deltiden. Borg- och kastalruiner samt försvarsan
läggningar från 1600-talet vid Alsteråns mynning. 
Här finns också Pataholm, en av Kalmarkustens 
äldsta handelsköpingar med ursprungligt bebyg
gelsemönster.

55 6320/1538 
Kronobäck-Råsnäs (Mönsterås sn). Kronobäck 
med lämningar efter länets enda kloster av Johan
niterorden, vars verksamhet öppnade bygden och 
föregick storgodsen. Råsnäs herrgård med väl- 
bevarad barockhuvudbyggnad från 1756, omgiven 
av arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Land
skap med en mängd bevarade odlings- och röj- 
ningsrösen. Anknytning till farled och sjöled från 
medeltiden.

56 6324/1538 
Mönsterås (Mönsterås sn). Köping med anor från 
1500-talet. Välbevarat centrum av småstadskarak- 
tär. Kommersen fortgår kring Storgatan som den 
gjort i hundratals år. Här upplevs samhällets för
ändring från marknadsplats via tidig, viktig ut- 
skeppningshamn till köping med välbevarat 
stadsplanemönster och trähusbebyggelse.

57 6327/1538 
Alebo-Gelebo (Mönsterås sn). En av länets forn- 
lämningsrikaste områden med anknytning till 
både bronsålderns och järnålderns landskap. Väl
bevarat odlingslandskap sedan perioden efter la- 
gaskiftestiden. Byar och gårdar med väl bevarade 
planmönster.

58 6327/1525
Långemåla-Värlebo (delen i Lliseruds sn). Väl- 
bevarade bebyggelse- och landskapsmiljöer med 
mångfasetterat innehåll. Ramshults sätesgård med 
huvudbyggnad från 1700-talet och välbevarade ut
husbyggnader. Omgivande landskap med hag- 
marker och torpbebyggelse. Miljön berör även 
Högsby kommun.

62 6335/1541
Em-Vånevik (delen i Mönsterås sn). Lämningar 
efter det medeltida Emprisholm vid Emåns myn
ning. Medeltida anor för fast fiske av lax, ål och 
sik. Ems herrgård är typisk för de herrgårdar som 
tillkom under senare delen av 1700-talet. Miljön 
berör även Oskarshamns kommun.

HÖGSBY KOMMUN

58 6327/1525 
Långemåla-Värlebo (delen i Långemåla sn). Väl
bevarade bebyggelse- och landskapsmiljöer med 
mångfasetterat innehåll. Bygravfält och slaggvar
par visar på vikingatida/medeltida kolonisation. 
Småskaligt odlingslandskap med Långemåla 
kyrkby, torpbebyggelse, 1700-talsgästgiveriet 
Bötterum samt Värlebos stationssamhälle ger 
långt historiskt perspektiv. Miljön berör även 
Mönsterås kommun.

59 6335/1515 
Gillberga-Staby (Högsby sn). Dalgångsområde, 
som genom årtusenden utnyttjats för vitt skilda 
verksamheter. Den slingrande Emån har styrt 
landskapets framväxt från stenåldern till olika 
småindustriella aktiviteter med storgårdarna i 
centrum. Karaktären på området ges av det kupe
rade, småbrutna odlingslandskapet med välbeva
rade bebyggelseenheter.

60 6342/1509 
Forsaryd-Virstad (Högsby sn). Område kring 
Emån med stora våtmarksområden, strand- och 
torrängar. Småskaligt odlingslandskap med ålder
domligt intryck. Flera välbevarade gårds- och by
miljöer, där Drageryd utgör en av landskapets 
bäst bevarade radbyar. Vattenkvarnen vid Blan
kan visar åns betydelse som kraftkälla.

61 6340/1502 
Gamlehult-Klobo (Fågelfors sn). Brutet och 
småskaligt odlingslandskap med välbevarade be
byggelsemiljöer. Lilla Klobo är en klungby med
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backiga, slingrande och delvis gärdesinhägnade ker på sankängar och hårdvall. Svedjebruket hade 
byvägar. stor betydelse.

------------------------------------------------------ — Kalmar län --------------------------------------------------------

98 6338/1495
Ringhult (Fagerhults sn). Lämningarna efter det 
medeltida »Ringhultsborg» i strategiskt läge intill 
farbar vattenled. Ringhults by med omgivande 
agrart landskap förstärker miljöns ålderdomliga 
intryck.

OSKARSHAMNS KOMMUN

36 6371/1529
Ishult (Kristdala sn). Tingsplatsmiljö och f d 
tingsställe för Tunaläns och Sevene härader. Val- 
bevarat byggnadsbestånd med bl a ett under 
1800-talet ombyggt tingshus, timrat häkte och 
gästgiveri åskådliggör här äldre tiders förhållan
den.

62 6335/1541 
Em-Vånevik (delen i Döderhults sn). Medeltida 
anor för fast fiske av lax, ål och sik vid Emåns 
mynning. Vånevik har central betydelse för för
ståelsen av stenindustrins utveckling i länets norra 
kustland, ”Stenvillan” från 1877, uppförd för att 
manifestera en företagsledares betydelse, är ett 
unikt monument över stenhuggarnas yrkesskick
lighet. Som bostadskontrast kan en arbetarkasern 
från 1874 ses.

63 6336/1545 
Runnö (Döderhults sn). Exempel på ostkustens 
kombination av jordbruk och fiske. Byn har sen
medeltida anor och är oskiftad men sämjedelad. 
På ön finns även 43 bevarade tomtningar, fördela
de på sex lokaler. Länets främsta exempel på an
hopningar av primitiv bebyggelse i samband med 
tidigt säsongsfiske.

64 6351/1549 
Furö (Döderhults sn). Innehållsrik skärgårdsmiljö 
med lämningar från förhistorisk tid i form av 
enstaka gravar. Tomtningar från äldre säsongsfi
ske. Lämningar efter kvartsitbrott som var i bruk 
under 1930- och 1940-talet. Tvärs över ön löper en 
nu uppgrundad, grävd kanal.

65 6358/1539 
Stensjö (Misterhults sn). Ålderdomlig bebyggelse
miljö med bykärna som undgått utflyttning vid 
laga skiftet år 1853. Byn är typisk för skogsbyg
den med stor areal men liten åkeryta. Slåttermar-

66 6377/1546 
1 justgöl-Adriansnäs (Misterhults sn). Fin brons- 
åldersmiljö med skilda lokaler av rösen, stensätt- 
ningar och boplatsindikerande skärvstenshögar. I 
området har marina näringar varit dominerande 
till sen tid. Platsen ger goda möjligheter till studi
er av fornlämningarnas typsammansättning i olika 
terränglägen.

67 6362/1517 
Krokshult (Kristdala sn). Ett av landets bästa re
ferensområden för ålderdomliga drukningsfor
mer. Flera markpartier har obruten hävd såsom 
slåtter- eller betesmark i mer än 200 år och en unik 
artsammansättning av vegitationen. Här finns ett 
stort antal röjnings- och odlingsrösen samt delar 
av fägator, odlingsterrasser och stensträngar.

87 6384/1542
Solstadsström-Blankaholm (delen i Misterhults 
sn). Område med markant koncentration av sten- 
sättningar och rösen med anknytning till bronsål
derns kustbosättning. Här finns även minnen ef
ter en kontinuerlig brytning av koppar från 
1400-tal till 1900-tal. Området berör även Väs
terviks kommun.

HULTSFREDS KOMMUN

68 6357/1511 
Mossebo (Mörlunda sn). Mossebo storskiftades år 
1790. Frånvaron av senare skiftesreform har kon
serverat bebyggelsen på gammal bytomt samt be
varat stora delar av 1700-talets odlingslandskap.

69 6356/1506 
Haddetorp-Rosenvik (Mörlunda sn). Två mycket 
välbevarade ensamgårdar med omgivande od
lingslandskap av 1700-talskaraktär. Gårdarna är 
typiska för de högre belägna skogstrakterna kring 
Emådalen.

70 6355/1502 
Tveta-Mörlanda (Tveta och Mörlunda sn). Sam
manhängande slättbygd invid Emåns dalgång. Be
byggelse på gamla bytomter och välbevarat od
lingslandskap av stort kulturhistoriskt intresse. 
Gravfält från yngre järnåldern vid Sinnerstad, in
till Tulunda by finns slaggvarp från medeltida 
järnframställning.
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71 6347/1494 
Kantebo (Tveta sn). Medeltida kolonisation i 
skogsområde. I området finns lågtekniska järn- 
framställningsplatser från samma tid. Kantebo ge
nomgick storskifte på 1780-talet. En del av vägar
na omkring ligger delvis kvar i gamla lägen.

72 6362/1485 
Högeruda-Ryd Qäreda sn). Odlingslandskap i 
gränszonen mot det sydsvenska höglandet. I Ryd 
och Högeruda finns välbevarad klungbybebyggel- 
se, i Skinskälla radbybebyggelse. Det odlade land
skapet har bevarad 1800-talskaraktär.

73 6366/1490 
Klövdala (Järeda sn). Exteriört mycket välbevarad 
och vacker dubbelgård vid Emån. Gårdarna ligger 
kvar i de lägen som byns lagaskifteskarta från 
1820-talet påvisar. En av gårdarna har varit gäst
givargård.

74 6364/1495 
Årena (Malilla med Gärdveda sn). Välbevarad by- 
och gårdsbebyggelse. För Emådalen typisk lokali
sering i ett öppet odlingslandskap. Östra Arena är 
en radby med flera äldre, bevarade mangårds- 
byggnader. Stensrud en ensamgård med välbeva
rad bebyggelse.

75 6366/1503 
Hagelsrum (Malilla med Gärdveda sn). Bruk- och 
sätesgård med mangårdsbyggnader från 1700-talet 
och 1800-talet. Här ligger länets enda bevarade 
masugn, uppförd 1772.

76 6379/1506 
Visböle-Vena (Vena sn). Visböle by är en mycket 
välbevarad, endast storskiftad radby. Bebyggelsen 
är samlad på en moränkulle och omges av ett 
öppet, ålderdomligt odlingslandskap. Vena kyrk
by är en sammansatt miljö med välbevarad bebyg
gelse från olika tidsepoker. Tidigare var här mark
nadsplats och upptagningsområde för socknens 
sjö - och myrmalm för vidare transport till bru
ken. Kyrka, prästgård och sockenstuga från 
1700-talet.

?7 6375/1522
Dalsebo-Krokarp (delen i Vena sn). Område med 
lång tidskontinuitet. Dalsebo by har välbevarad 
bebyggelse som är tidstypisk för 1800-talets lands- 
bygdsbebyggelse. Landskapets åkerformer och 
vägsystem har stora likheter med det sena 1700-ta- 
lets. Miljön berör även Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN

77 6375/1522 
Dalsebo-Krokarp (delen i Tuna sn). Område med 
lång tidskontinuitet. Krokarps gamla bytomt med 
fem husgrunder, två vägbankar, röjda ytor och 
odlingsrösen. Fornborg. Miljön berör även Hults- 
freds kommun.

78 6384/1525 
Gåsefall-Pipetorp (Tuna sn). Området är typiskt 
för det småländska inlandet med små bruknings- 
enheter, ålderdomligt odlingslandskap och väl
bevarad torpbebyggelse. Värdet förstärks av den 
långa bebyggelsekontinuitet som fornlämningar- 
na ger vid handen. Dessa dateras till järnålder och 
går möjligen ned i bronsålder.

79 6384/1518 
Tuna kyrkby (Tuna sn). Ortnamnet Tuna kan ge 
indikation på administrativa funktioner under 
järnåldern. Norr om kyrkan finns tre gravfält. 
Tuna kyrka ger en god bild av det sena 1800-talets 
arkitektur. Tuna gård, med huvudbyggnad från 
1863 och flygelbyggnader från 1760-talet, är ett 
välbevarat exempel på en större gårdanläggning, 
uppbyggd på höjden av sin tids jordbruks- och 
byggnadstekniska kunnande.

80 6402/1516 
Pelarne kyrkby (Pelarne sn). Kyrkan, uppförd 
före 1300-talets mitt, är en av vårt lands äldsta 
bevarade träkyrkor. Kyrkomiljön kompletteras av 
en sockenstuga och en tiondebod. Lämningarna 
efter ett troligt fast hus visar områdets tidiga cen
trala och strategiska betydelse.

81 6403/1486 
Ösjöfors (Rumskulla sn). Förindustriellt pappers
bruk för handpapperstillverkning. Anläggningen 
är av den typ som växte fram i denna region där 
tillgången på friskt och strömmande vatten var 
god. Bruket var i drift 1777-1926, byggnader och 
utrustning finns kvar i ursprungligt skick. Det är 
det enda av sitt slag i Skandinavien som är bevarat 
på ursprunglig plats.

82 6405/1500 
Djursdala (Djursdala och Södra Vi sn). Gravfält 
med typsammansättning och läge i landskapet 
som illustrerar järnålderns bebyggelsutveckling. 
Områden med odlingsrösen, röjda ytor och be
byggelselämningar av ålderdomligt och sentida 
slag. Rester efter två medeltida borganläggningar.

67



Kalmar län

Fornlämningarna är unika i sitt slag, både som 
representanter för medeltida frälsebebyggelse och 
den struktur som är bevarad till våra dagar. Djurs
dala kyrka är uppförd i trä och är ett gott exempel 
på karolinsk bygdekonst.

83 6390/1493 
Korka kvarn (Vimmerby sn). Intressant och kom
plett kvarnmiljö vid fallsträckning i Högerumsån. 
Idag ligger tre kvarnar nedanför varandra samt 
smedja, såg, snickeriverkstad och stenvalvsbro. 
Kvarnmiljön har gamla anor och omnämns första 
gången år 1400 då Vimmerby kyrka erhöll en 
kvarn som gåva.

84 6394/1502 
Vimmerby. Stadsmiljö där huvuddragen i cen
trums stadsplan med vägsträckningar och torg
bildning kan föras tillbaka till medeltid. I övrigt 
har staden en välbevarad trähusbebyggelse från 
1600-, 1700- och 1800-talen med karaktäristiskt 
slutna gaturum och öppna inre gårdar.

85 6398/1512 
Frödinge kyrby-Toverum (Frödinge och Lock- 
nevi sn). Frödinge träkyrka från 1739 är en regio
nal timrad variant på centralkyrka i barockstil. 
Toverums karolinska herrgård var centrum för det 
järnbruk som startade 1735 och lades ned 1886. 
Hela området har påverkats av energi- och råvaru- 
uttag för järnhanteringen.

86 6403/1516 
Höslätts by (Locknevi sn). Radby av ålderdomlig 
karaktär med välbevarat odlingslandskap. Den 
koncentrerade bebyggelsen och omgivande land
skap gör det lätt att uppleva äldre tiders boende- 
förhållanden, byggnadstraditioner och bruk- 
ningsformer.

VÄSTERVIKS KOMMUN

87 6384/1542
Solstadsström-Blankaholm (delen i Västrums 
sn). Område med markant koncentration av sten- 
sättningar och rösen med anknytning till bronsål
derns kustbosättning. Här finns även minnen ef
ter en kontinuerlig brytning av koppar från 
1400-tal till 1900-tal. Historiskt sett var Solstad, 
tillsammans med Falun och Bersbo i Åtvidaberg, 
en av de tre största koppargruvorna i landet. Om
rådet berör även Oskarshamns kommun.

88 6394/1540 
Sundsholm (Gladhammars sn). Herrgård som ut
gör ett av de bästa exemplen på Tjustempiren och 
samtidigt speglar en medveten godsägares (E Key) 
idéer beträffande planering av ekonomibyggna
der. Områdets fornlämningar antyder en bosätt
ning i området sedan bronsåldern.

89 6396/1538 
Gladhammar (Gladhammars sn). Fornlämningar 
från främst bronsålder och äldre järnålder av va
riationsrik typsammansättning med bl a monu
mentala rösen. Sammanhållen miljö kring kyrkan 
med administrativa byggnader, skolhus och ålder
domshem samt Lunds unika släktby med bostads
husen samlade kring ett öppet torg. Käringryg
gens gruvor, kända sedan 1500-talet, ger exempel 
på äldre tiders gruvdrift och de ansträngningar 
som gjordes för att skapa en lönande bergslag 
utanför de traditionella områdena. Här har brutits 
järnmalm, koppar och kobolt.

90 6405/1547 
Västerviks stad. Västerviks nuvarande läge i 
skydd av fästningen Stegeholm (nu ruin) stadfäs
tes år 1433. Den medeltida stadsplanen kan fortfa
rande anas i stadsdelen Gamla Norr runt S:ta 
Gertruds kyrka, (jämför område 95). Staden har 
bevarad 1600-talsplan, tomtstruktur med öppna 
gårdar och många enskilda byggnader med stort 
kulturhistoriskt värde. Här finns några av de älds- 
tą och mest ursprungliga trähusmiljöerna i landet. 
Kontakten med Gamlebyviken och vattenområde
na i miljön är särskilt värdefulla att bevara.

91 6745/1545 
Källsåker (Törnsfalls sn). Fornlämningsrikt om
råde med många rösen och stensättningar från 
bronsålder och äldre järnålder. Den yngre järnål
dern representeras av höggravfälten vid Källsåker. 
Fornlämningarna i området är särskilt sevärda ge
nom sin monumentalitet och variationsrikedom.

92 6411/1539 
Almvik-Blekhem (Törnsfalls sn). Välbevarat te
gelbruk med få motsvarigheter i länet. Anlägg
ningen, som uppfördes 1876-78 och modernisera
des omkring 1900, har bl a en av landets bäst 
bevarade ringugnar samt torklada och tegelmäs- 
tarvilla från samma tid. Inom området finns även 
en snickerifabrik, sågverk, handelsbod och kvarn 
av ursprunglig karaktär, verksamheter som hör till 
Blekhems herrgård, vars huvudbyggnad uppför
des 1838-44 (»tjustempir»).
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93 6410/1556 
Hasselö-Sladö (Loftahammars sn). Ostkustbyar i 
ytterskärgården från 1800-talets början med kom
bination av fiske/jordbruk. Enhetlig, bevarad och 
funktionellt skiftad bebyggelse med sjöbodar och 
båthus längs stranden, ovanför ligger manbyggna
derna och längst uppe ligger ekonomibyggnader
na.

94 6424/1560 
Väderskär (Loftahammars sn). Exempel på ost
kustfiskeläge, som från början var »fiskefäbod» 
för fastlandsbönder och stadsborgare. Ön är fort
farande oskiftad och sämjedelad. Den utspridda 
bebyggelsen härrör främst från sent 1700-tal och 
tidigt 1800-tal. Fiskelägets kapell, som har årtalet 
1663 inskrivet, saknar motsvarigheter i länet. Det 
har troligen flyttats hit från Fågelvik i Östergöt
land.

95 6423/1537 
Gamleby-Lofta (Gamleby och Lofta sn). Områ
det kring Gamleby tillhör en av de tätaste forn- 
lämningsområdena i landet och inrymmer unika 
möjligheter till studier av de förhistoriska samhäl
lena. Den historiska tiden speglas av välbevarade 
byar, belägna på de gamla bytomterna och omgiv
na av ett ålderdomligt odlingslandskap samt av 
medeltida storgårdar med kontinuitet till i dag. 
Flera av dessa är nu utmärkta exempel på den s k 
tjustempiren. Tätorten Gamleby har bevarad fler- 
hundraårig stadsplan samt lämningar efter den

medeltida staden Gamleby, en föregångare till 
Västervik. Den oreglerade och fritt framväxta be
byggelsen som trängs runt torget och mot ån åter
speglar en situation som sannolikt varit rådande 
sedan medeltid.

96 6430/1530 
överrum (Överrums sn). Exempel på en bruks
orts framväxt från 1600-talet till 1900-talet. Bru
ket anlades som ett styckebruk men blev under 
1800-talet en viktig producent av jordbruksred
skap. Här finns inslag av tidstypisk bebyggelse 
från olika perioder, underordnad ett enhetligt 
klassicistiskt formspråk som präglar hela samhäl
let.

97 6438/1533 
Ukna-Västra Ed (Ukna och Västra Eds sn). Dal
gång med välbevarade byggnadsmiljöer. Utveck
lingen kan följas i fornlämningskoncentrationer 
från bronsålderns bosättningar till vikingatidens 
gravfält med bebyggelsekontinuitet in i historisk 
tid. Härtill följer ett landskapsutnyttjande som 
har stora likheter med ett över 100 år gammalt 
odlingslandskap. I området ligger Edsbruks tätort 
som är en av den småländska bergslagens bruks- 
miljöer med ett flertal representativa och funk
tionella delar från järnhanteringens tid. Järnbru
ket anlades 1670 och drevs fram till 1899 då drif
ten lades om till cellulosa. Välbevarad bruksherr- 
gård och arbetarkasern i tjustempir samt masugns- 
grund och smedja.
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Gotlands län

Om Gotlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Det välbevarade kulturlandskapet på Gotland, kännetecknat av långvarig bebyggelsekontinui
tet med i terrängen avläsbara kronologiska strukturer, föranledde att det redovisades som större 
område av intresse för kulturminnesvården i FRP:s första omgång. Ur kulturhistorisk synpunkt 
torde Gotland kunna räknas till de intressantaste områdena i norra Europa. Bebyggelsens 
fördelning följer i stort sett en medeltida struktur, vartill kommer ett mycket omfattande och 
välbevarat fornlämningsbestånd, vilket i högre grad än på fastlandet ansluter direkt till markan
vändning och bebyggelse. Som medeltidsstad med bevarad tidigmedeltida stadsplan, kyrkor och 
stenhus samt stadsmur från 1200-talet intar Visby en särställning i Norden. Gotland är ej 
enhetligt, det finns ganska avsevärda regionala variationer, något som även markeras i den 
kulturhistoriska utvecklingen /• • •/ Riksantikvarieämbetet instämmer i länsstyrelsens åsikt att 
de gotländska kyrkorna är av riksintresse. Ämbetet vill dock framhålla att en precisering av 
närmiljöernas omfattning är nödvändig samt förutsätter att dessa kommer att innefatta närlig
gande, viktiga kulturminnen och bebyggelse.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

GOTLANDS KOMMUN

1 6430/1690 
Fårös västra kust. (Fårö sn). Säreget ålderdomligt 
landskap med stora kulturhistoriska värden allt
ifrån förhistorisk tid. Vikingatida hamnplats, 
gravar och medeltida kapellgrund vid Gambia 
hamn. Värdefulla bebyggelse- och landskaps- 
miljöer från järnålder, medeltid och 1600-tal. Väl
bevarade gårdsanläggningar från 1700- och 1800- 
tal vid Bondans, Landhammars, Lauters och Möl- 
nor.

2 6429/1706 
Ava (Fårö sn). Skogsbevuxet sanddynsområde vid 
kusten med välbevarad bebyggelsemiljö, till del 
från 1700-talet. I stort sett oförändrad markan
vändning alltsedan 1600-talet.

3 6429/1702 
Gasmora (Fårö sn). Levande odlingsbygd med 
storslagen utsikt över åkrar och betade alvarmar- 
ker med vindlande stenmurar, stränder och vid 
havshorisont. Vackra och intressanta bebyggelse
miljöer från 1700-1900-tal, lambgiftar och vä
derkvarnar.

4 6429/1697 
Verkegards-Dämba (Fårö sn). Betat hedmarks
landskap med ännu i bruk insprängda små od

lingsbygder och åkerlappar, inramade av sten
murar, som vittnar om ett brukningssätt med för
historiska anor. Kontinuerlig bosättning alltifrån 
brons- och järnålder. I området finns flera lamb
giftar med agtak.

5 6425/1693 
Lansa-Marpes (Fårö sn). Betade hedmarksskogar 
med insprängda odlingsbygder och små åkrar in
nanför en flikig strandvallskust. De många hus
grunderna från järnåldern, det ålderdomliga be- 
bygge^semönstret vid Lansa, lambgiftar, lämning
ar av kalkugnar och sojden vittnar om lång konti
nuerlig bosättning.

6 6421/1680 
Bläse (Fleringe sn). En sedan 1950-talet övergiven 
kalkindustrimiljö, i drift sedan 1800-talets mitt. 
Välbevarade ugnar, kalklador och stenbrott. Un
der verksamhetens blomstringstid på 1920-talet 
fanns här ett helt litet samhälle. Numera industri
museum.

7 6420/1682 
Fleringebygden (Fleringe sn). Bördig dalsänka 
omgiven av hedmarksskog och hällmark med ål
derdomlig småskalig odling samt fårbete. Spridd 
bebyggelse med välbevarad genuin bondearkitek
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tur i sten från 1700- och 1800-tal samt medeltida 
kyrka. Groddagården är byggnadsminne.

8 6423/1688 
Hau (Fleringe sn). Gården Hau, nu bestående av 
två parter, ligger högt och öppet vid betade gräs
marker omgivna av hällmark och hedmarksskog. 
Bronsåldersröset Hau hög, husgrunder och gravar 
från järnåldern samt den vikingatida hamnplatsen 
och kyrkogården vid Hau Grönu vittnar om plat
sens tidiga betydelse.

9 6404/1680 
Barlast (Hellvi sn). Utskeppningshamn för kalk 
från 1700-talets början. Platsen ligger på en 
skogsklädd udde vid Vägumeviken mittemot da
gens kalkindustri på andra sidan viken i Slite. Här 
finns kalkugnar alltifrån 1600-talet, kalklador och 
en baskista för skeppsbyggeri. Kalkbränning av 
sten från brottet i Hide pågick här till 1900-talets 
början.

10 6403/1685 
S:t Olofsholm (Hellvi sn). Hedmarksklädd hög 
udde med vid utblick över havet, enligt traditio
nen platsen för Gotlands kristnande genom Olof 
den helige 1029. Detta är också platsen för öns 
första kalkindustri för export i början av 1600-ta- 
let. Bränning, senare brytning av sten har pågått 
fram till 1900-talets mitt.

11 6406/1687 
Kyllaj-Lörge (Hellvi sn). Två historiskt betydelse
fulla platser för tillverkning och utskeppning av 
kalk under 1600-1900-tal. Här finns kalkbrott, 
kalkugnar från olika tider, kalklador och hamnar 
liggande nedanför klintkanten vid östra kusten. 
Intressant bebyggelsemiljö i Kyllaj med f d kalk- 
patrongården Strandridaregården, en högre- 
ståndsmiljö från 1700-talets första hälft.

12 6409/1669 
Domarlunden-Pavalds (Lärbro sn). Bygd rik på 
lämningar alltifrån bronsålderns rösen, skepps- 
sättningar och hällristningar vid Domarlunden. 
Gravfält och husgrunder från järnåldern samt 
märkliga gårdsanläggningar från 1700- och 
1800-tal vid Slängs och Pavalds.

13 6404/1670 
Fallet (Tingstäde sn). En komplett liten by, troli
gen kontinuerligt bebodd från äldre järnålder in i 
medeltid och belägen mitt ute på en karg skogs- 
hed. Här finns tydliga spår av husgrunder, hägna- 
der och gravar.

14 6422/1672 
Hall (Halls sn). Genuin gotländsk kulturbygd 
med klapperstensstränder och hedmarksskogar 
blandade med frodig lövmark och odlingsbygder. 
Trakten är rikt på fornlämningar från brons- och 
järnålder. Här finns medeltida kyrkomiljö samt 
enhetlig bebyggelse från 1800-talet av kulturhisto
riskt intresse.

15 6419/1668 
Häftings (Hangvars sn). Svagt kuperad bygd med 
åkrar och lövskogslundar där betes- och odlings- 
mönstret är av ålderdomlig karaktär. Rik på forn
lämningar från brons- och järnålder samt kultur
historiskt intressant bebyggelse från 1800-talet.

16 6415/1670 
Sigsarve-Suderbys (Hangvars sn). Småskaligt be
tes- och odlingslandskap av ålderdomlig typ, kon
tinuerligt brukat sedan bronsålder. Dagens bebyg
gelse på Sigsarve, bestående av två parter varav 
den norra är byggnadsminne, har byggnader i 
sten- och bulteknik från 1700- och 1800-talen. 
Byggnaderna är av stort kulturhistoriskt värde och 
representerar nordgutnisk byggnadstradition.

17 6398/1668 
Hejnumbygden (Hejnums sn). Öppet och över- 
blickbart jordbrukslandskap, kontinuerligt brukat 
sedan förhistorisk tid. Rikt bestånd av kulturhi
storiska minnesmärken alltifrån järnåldersgården 
vid Rings, gravfältet vid Bjärs, den medeltida 
byggnadstraditionen i gårdsporten vid Riddare 
och kyrkan till de ålderdomliga byggnaderna av 
nordgutnisk karaktär vid Kyrkebys, varav det ena 
är byggnadsminne.

18 6396/1658 
Bro (Bro sn). En under forntid och medeltid cen
tral och betydelsefull bygd. Området har omväx
lande karg hällmarksskog och öppnare åkerfält, 
avbrutna av talldungar. Rika spår från förhisto
risk tid och medeltid, såsom storröset Bro Stain- 
kalm, gravfält, resta stenar, husgrunder från järn
åldern, bildstenar, den medeltida kyrkan med 
gårdsport, offerkälla samt ett välbevarat medelti
da stenbrott. Även i dagens byggelse från bl a 
medeltid, 1700- och 1800-talet syns spår av välmå
ga och rika kontakter utåt.

19 6387/1651 
Muramaris-Brucebo (Visby sn). Värdefulla 
konstnärsmiljöer från 1900-talets början i nära an
slutning till de vackra naturområdena och den
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vilda klintkusten strax norr om Visby. Byggnader
na speglar sekelskiftets ideal och konstnärsdröm- 
mar. Muramaris är byggnadsminne.

20 6392/1648 
Visby. En av landets mest välbevarade och sär
präglade medeltidsstäder, både vad gäller ringmu
ren, gatunät, kyrkor och andra byggnader. Staden 
illustrerar Östersjöhandeln från medeltiden och 
framåt, internationella kontakter och Hansans in
flytande. Under staden finns boplatslämningar 
från stenåldern.

21 6379/1659 
Roma kloster (Roma och Halla sn). Öppet od
lingslandskap som sedan förhistorisk tid varit av 
central betydelse för Gotlands utveckling. Inom 
området - där huvudvägen från Visby korsar den 
på den tiden viktiga vattenleden i Dalhemsån - låg 
en av Gotlands största gårdar under järnåldern. 
Rika gravfynd från Högbro-Broa i Halla belyser 
områdets viktiga ställning. Den för sina stora 
jordbruk kända cistercienserorden grundade här 
på 1100-talet en klosteranläggning, av vilken det 
återstår en till del bevarad klosterkyrka och fisk
dammar. Efter reformationen fungerade anlägg
ningen som kungsgård. Under 1700-talet blev 
Roma residens för landshövdingen och den nuva
rande manbyggnaden med tillhörande flyglar 
uppfördes. Fram till gården leder långa pampiga 
alléer. Det f d residenset är statligt byggnadsmin
ne.

22 6375/1672 
Sojvide-Gervide (Sjonhems sn). Ängsdominerat 
beteslandskap med medeltida kyrka. Tät före
komst av lämningar från järnålder med husgrun
der, väl inhägnade inägor, vastsystem, fägator, 
fornåkrar, det stora Sojvidegravfältet och två 
fornborgar. På Gervide finns en rekonstruerad 
järnåldersgård.

23 6370/1640 
Västergarn (Västergarns sn). Vikingatida hamn- 
och handelsplats nära den flacka västkusten med 
en intilliggande cirkelformig stadsvall från vi
kingatid-medeltid. I anslutning till vallen ligger 
den medeltida kyrkan, ruinerna av en kastal och 
en romansk kyrka, allt vittnande om platsens dåti
da stora betydelse. Här finns också en ålderdom
lig fiskefångstanordning och stenvalvsbro. Bebyg
gelsen karaktäriseras av traktens starka trähustra
dition, bl a byggnadsminnet Klockargården nära 
kastalruinen.

24 6365/1642 
Vivesholm (Sanda sn). På en revliknande udde 
med sparsam vegetation av enbuskar och enstaka 
träd finns lämningar från den på medeltid av vita- 
liebröderna anlagda befästningen Sandskrone, 
förstärkt och brukad även under 1700-talet. 
Längst ut på udden finns spår efter en sågverksin
dustri från 1600-talet.

25 6359/1646 
Vallhagarområdet (Fröjels sn). Öppen odlings
bygd, omgiven av skogsmarker, bebodd sedan 
bronsålder. Här finns Vallhagars fornby beståen
de av 17 bevarade och undersökta husgrunder från 
järnålder. Till området hör välinhägnade åkrar, 
fägator och omfattande hägnadssystem, intillig
gande undersökta gravfält samt intressanta bebyg
gelsemiljöer från 1700- och 1800-talet.

26 6353/1644 
Eksta (Eksta sn). Småskaligt jordbrukslandskap 
vid mestadels flack stenig kust. I blickfånget lig
ger de höga kalkstensöarna Stora och Lilla Karlsö 
som också räknas till detta område. Här finns rika 
lämningar från alla tidsåldrar, såsom stenålderns 
boplatser vid Aivide, bronsålderns stora rösen och 
skeppssättningar, järnåldersgårdarnas husgrun
der, hägnadssystem och gravfält, den medeltida 
kyrkan, marmorbrottet från medeltid på Stora 
Karlsö och Skansen från 1700-talet vid Skansudd. 
Bygden är rik på stora vackra stenhus från 1700- 
och 1800-talet, bl a enkelstugor i två våningar. 
Här finns också en rik träbyggartradition.

27 6341/1643 
Petes (Hablingbo sn). Naturskönt belägen bebyg
gelsemiljö i öppet strandnära landskap. En levan
de bygd med välbevarad bebyggelse, visande got
ländsk bondearkitektur från 1700-1900-tal. Här 
ligger bl a byggnadsminnet Petes med sin tvåvåni- 
ga parstuga, bulbostadshus, flygel och bulladu- 
gård.

28 6343/1648 
Bebyggelsen i Hablingbo och Silte sn (Hablingbo 
och Sdte sn). Intressant och relativt opåverkad 
gårdsbebyggelse från främst 1800-tal liggande i 
grupper längs en landsväg med förhistoriska anor. 
Småskaligt jordbrukslandskap med inslag av 
lövängar. Gårdarna som ofta är storbyggda i sten, 
i enkel eller parstugegform, har ofta två våningar 
med välbevarade detaljer, typiska för trakten.
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29 6372/1674
Kräklingbo (Kräklingbo sn). Odlingslandskap vid 
Gotlands östra kust rikt på fornlämningar främst 
från järnålder men med rötter i sten- och bronsål
der. Här ligger järnåldersgårdar med nära anslut
ning till den nuvarande bebyggelsen och fyra 
fornborgar, varav Torsburgen är en av norra Eu
ropas största. Medeltida kyrka. Opåverkat äldre 
landskap finns på udden vid Skarnvik och vid 
utmarksgården Hajdeby som består av 3 parter 
varav 2 är byggnadsminnen. Den nuvarande be
byggelsen innehåller intressanta bebyggelsemiljö
er från 1700- och 1800-talet.

ne, brukade från tidig järnålder till medeltid, med 
i terrängen tydliga spår av gårdarnas åkerbruk och 
boskapsskötsel. Gårdarna, som enligt folktradi
tion ödelädes i samband med digerdöden, har där
efter legat öde.

34 6357/1670
Digerrojr (Garda sn). Gravfält med tätt liggande 
fornlämningar från främst bronsålder med bl a 
storröset Digerrojr och flera skeppssättningar. 
Fornlämningsområdets placering vid sockengrän
sen gör området extra intressant ur vetenskaplig 
synpunkt.

30 6370/1675
Östergarn (Östergarns sn). Kustlandskap med 
karga klintar omväxlande med bördiga dalar, 
strandängar och betade hedmarkslandskap, bebott 
sedan bronsålder. Småskalig bygd med ålderdom- 
bg prägel. Här finns bl a fornborgen på Grogarns- 
berget, den medeltida kyrkan samt spår av kalk
bränning och export av kalk från 1600- till 1900- 
tal. Bebyggelse från 1700- och 1800-tal med i 
Åatthammarsvik välbevarade högreståndsmiljöer 
Pa Borgvik och Katthamra gård från 
1600-1800-tal från kalkpatrontiden samt kalkar 
betarnas enklare bulhus.

^ 6364/1670
Ardrebygden (Ardre sn). Småskaligt, svagt ku- 
Perat jordbrukslandskap, omgivet av barrskog 
,T>ed spår av mänsklig verksamhet från alla förhis
toriska åldrar. Här finns också den medeltida kyr- 
an, ödekyrkan Gunfiauns kapell samt rester efter 
lera medeltida profana hus. Dagens bebyggelse är 

från 1700- och 1800-tal med få sentida tillskott.

32 6359/1670
A-lskog (-sbygden) (Alskogs sn). Rik kulturbygd, i 
n°rr öppen och storskalig, i söder kuperad och 
^nråskalig med lövhagar, bebodd sedan bronsål- 
er- Vid Gålrums gravfält med skeppssättningar, 

r°sen och stensättningar. Vidare finns järnålders- 
§årdar med husgrunder och hägnadssystem, bild- 
stenar och medeltida kyrka. Området hyser genu- 
ln gotländsk bebyggelse i bl a de storbyggda man- 
gårdsbyggnaderna med ofta långa, höga och smala
t^åvåningsparstugor ocb bakbyggen uppförda 
der 1700-1900-tal.

un-

33 6365/1670T}*.., . OJOJ/ ID/ V
läle i Ala och Visnar ängar i Alskog sn (Ala och 
skogs sn). Två värdefulla kompletta fornläm- 

ningsmiljöer - utmarksgården Fjäle och byn Vis-

35 6354/1670 
Lausbackar (Lau sn). Alvarsområdet med höjd
sträckningen Lausbackar med vid utsikt över bygd 
och hav, bebott sedan stenålder. Här finns grav
fält från brons- och järnålder, fornborg, kyrka 
och husruin från medeltiden samt värdefull och 
välbevarade gårdsmiljöer från 1700- och 1800-ta- 
len vid t ex Bjärges.

36 6350/1674 
Kusten vid När (Närs sn). Flackt, öppet strand
landskap med sparsam vegetation och vid utsikt 
över strandåkrar, betade gräsmarker och hav. 
Lämningar från järnåldern visar på kontinuitet i 
bosättningen. Längs kusten ligger ovanligt många 
värdefulla fiskelägen visande på östgotländsk 
strandbodskultur alltifrån 1700-talet med lys- 
stänger, länningar och gistgårdar.

37 6346/1665 
Bandlunde (Burs sn). Gammalt betat landskap på 
karg mark beväxt med en och tall, rikt på minnen 
från förhistorisk tid alltifrån bronsålder. Rikligast 
representerat är järnålder med stensträngssystem, 
gravfält, fornborg och husgrunder bl a Stavars 
hall - Gotlands största kämpgrav. Här finns också 
slipskårestenar samt en vikingatida hamnanlägg
ning vid Bandlundeviken med spår av bebyggelse, 
handel och hantverk. Områdets kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelse är från 1700- och 1800-ta- 
let.

38 6341/1658 
Uggarde-Vinarve (Rone sn). Ålderdomligt land
skap präglat av hedbeten och en med kontinuitet i 
bebyggelse alltsedan bronsålder. På den öppna he
den finns mäktiga bronsåldersrösen bl a Uggarde 
rojr, Gotlands största. Här finns också skeppssätt
ningar, stensättningar och ett av Gotlands största 
sammanhängande fossila fornåkerssystem vid 
Vinarve.
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39 6343/1662 
Änggårde (Rone sn). Lövrikt odlingslandskap 
med ängs- och betesmarker med tätt liggande 
fornlämningar som visar på kontinuitet alltifrån 
bronsålder till våra dagars bosättning. Här finns 
märkliga bronsåldersrösen och skärvstenshögar, 
äldre järnåldershusgrunder, stensträngssystem 
med fägator och fossila åkrar, gravfält, malstenar 
och svärdslipningsstenar. Kulturhistoriskt intres
santa byggnader från 1700- och 1800-talet bl a 
Gullgarde med flistak samt Tomtbods fiskeläge 
som är byggnadsminne.

40 _ 6335/1655
Grötlingbo (Grötlingbo sn). Ålderdomligt land
skap med småskalig odlingsbygd växlande mellan 
små åkrar, beteshagar, ängen, skogsdungar och 
öppna betade strand- och alvarsmarker. Här finns 
tydlig kontinuitet i markanvändning och bebyg
gelseplacering invid de forntida boplatserna. Ge
nuin bebyggelse härstammande från medeltid och 
1700-1900-tal, inramade av ett omfattande häg- 
nadssystem av sten. I områdets SV del ligger den 
medeltida museigården Kattlunds, som är bygg
nadsminne.

41 6325/1652 
öja (Öja sn). Naturskönt område vid kusten. 
Storskaligt, flackt och öppet hedbeteslandskap 
med långa stenmurar, inåt landet med småskaligt 
åkerlandskap. Här finns välbevarade fornåkrar, 
medeltida kyrka, kastal, grindstolpar och hamn. 
Värdefulla bebyggelsemiljöer med ofta storbygg- 
da mangårdsbyggnader från 1700—1900-tal, flis- 
taksförsedda strandbodar och ladugårdar med ag- 
tak.

42 6316/1652 
Hamra (Hamra sn). Öppet, ålderdomligt land
skap av alvarmarker, insprängda åkrar och betes
hagar, med ringa påverkan av sentida exploate
ring. Fornåkrar och gravfält visar på kontinuitet 
alltifrån järnålder. Här finns fiskelägen med 
bodar från 1700- och 1800-tal med flistak och 
värdefulla bebyggelsemiljöer från medeltid och 
1700- och 1800-tal vid t ex Botraivs och byggnads- 
minnet Storms.

43 6320/1646 
Västlands-området (Vamlingbo sn). Kustparti 
med värdefull småskalig landskapsmiljö med små 
åkrar, insprängda mellan betesmark och klapper- 
stensfält på berggrund av sandsten. Rika brons- 
och järnålderslämningar, vikingatida hamn vid

Snäckviks, skans från 1700-talet samt talrika spår 
av sandstenshantering från 1700-1900-talet. Be- 
byggelsen består av strandbodar samt ensamgår
den Västlands, som visar på ett typiskt odlings- 
och bebyggelsemönster för denna del av Gotland.

44 6316/1644 
Gervalds-området (Vamlingbo sn). Ett öppet, ku
perat åker- och hedlandskap med tunt jordlager 
på kalkstensgrund, som haft kontinuerlig bosätt
ning alltifrån äldre järnålder. Här finns husgrun
der och stensträngssystem från järnålder, ruiner 
från den medeltida gården Sippmanne samt värde
fulla bebyggelsemiljöer från 1800-talet, flera med 
medeltida stengrindsstolpar.

45 6320/1647 
Norrby-området (Vamlingbo sn). Ett småskaligt 
åkerlandskap med för Gotland ovanligt tät bebyg
gelse centrerad längs landsvägen med kontinuitet i 
markanvändning alltsedan bronsålder. Här finns 
Gotlands största sammanhängande system av fos
sila åkrar och kulturhistoriskt intressanta bebyg
gelsemiljöer från medeltid vid Kastelle samt från 
1700- och 1800-tal bl a representerad av museigår
den Bottarve.

46 6318/1650 
Fridsarve-området (Vamlingbo sn). Småskaligt 
odlingslandskap med åker-, löv- och alvarsmark, 
odlat alltifrån järnålder. I området finns fornåkrar 
och husgrunder från äldre järnålder, den medelti
da husruinen Fridarve samt intressant bebyggelse 
från 1700- och 1800-tal, bl a bebyggelsen vid 
Bonsarve med ålderdomlig karaktär.

47 6313/1648 
Nore-Austre-området (Vamlingbo sn). Kustpar
ti, bestående av omväxlande hedbetesmarker med 
talldungar och öppnare landskap med steniga 
strandängar och strandvallar. Längs kusten finns 
bronsåldersrösen, stensättningar och resta stenar. 
Här finns också kulturhistoriskt intressanta be
byggelsemiljöer på t ex Nore med troliga medelti
da delar, samt vid fiskeläget Norebod, ett av Got
lands bäst bevarade fiskelägen, med bodar från 
1700-1900-talet. Markerna genomkorsas av långa 
och höga stenmurar.

48 6312/1644 
Sundre (Sundre sn). Öppet, ålderdomligt kuperat 
odlingslandskap i storslagen natur med stora 
alvarmarker, omgivna av vindlande stenmurar. 
Här finns lämningar av mänsklig verksamhet från
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alla tidsåldrar, bl a järnålders gravfält, medeltida 
kyrka och kastal, samt spår av bebyggelse från 
samma tid. Dagens bebyggelse, som ligger spridd i 
landskapet, är till största delen från 1800-talet och 
karakteriseras av parstugor i sten med ofta stora 
bakbyggen.

49 6475/1702 
Gotska Sandön (Fårö sn). Ö, bestående av flyg- 
sandsdyner, beväxt med urskogsavlad tallskog 
med insprängda områden av frodig lövskog. Öns 
specifika läge, dess miljö och historia präglas av 
havet och dess villkor. Fornfynd visar att ön be
sökts alltsedan stenåldern. Från järnålder finns 
gravar och under vikingatid och medeltid samt 
under 1600- och 1700-talet har ön varit mer eller 
mindre bebodd. Fyrstationen tillkom 1858. Ön 
som nu är nationalpark har kvarstående byggna
der från 1800- och 1900-tal med för ön stora histo
riska värden.

50 6414/1656 
Lickershamn (Stenkyrka sn). Klintkustområde 
beväxt med tallskog med hamnmiljö, bebott sedan 
stenåldern. Inom området finns tre fornborgar, 
gravfält, kvarnmiljö från 1700-talet och värdefulla 
bebyggelsemiljöer uppförda av fiskarbefolkning
en från 1700-1900-talet.

51 6392/1674 
Tjelvars grav mm (Boge och Gothems sn). Väl- 
bevarat bronsålderslandskap i skogsbeklätt mo
ränlandskap med enstaka klinthöjder. Här finns 
flera skeppssättningar som t ex Tjelvars grav, 
bronsåldersrösen som Majster rojr, fornborgar, 
forntida åkersystem samt stensättningar från järn
ålder.

52 6375/1673 
Anga (Anga sn). Småskaligt, variationsrikt land- 
skap med karga hedbetesmarker omväxlande med 
rika lövmarker. Bygden uppvisar en kontinuitet i 
bosättning alltifrån bronsålder. Här finns brons
ålderns storrösen, gårdslämningar, stensträngs- 
system och gravfält från järnålder, medeltida kyr
ka och värdefull bebyggelse från främst 1800- 
talet, bl a i sk schweizerstil.

kyrka och befintlig bebyggelse från 1700-1900-tal 
med ovanligt stor variation i utformning och ma
terial. Buttle station från 1878 är byggnadsminne.

54 6355/1655 
Lojsta (Lojsta sn). Kuperat skogsbevuxet landskap 
med ängen och djupa sjöar. Här finns bosätt- 
ningsspår från järnåldern i form av stensträngs- 
system och husgrunder varav Lojstahallen är en 
rekonstruktion från 1930-talet, medeltida borgan
läggningen Löjsta slott, medeltida kyrka med be
varade glasmålningar samt värdefull bebyggelse 
från 1800-talet.

55 6351/1654 
Fardhem-Linde (Fardhems och Linde sn). Land
skap med jordbruksmark, ängen och den skogs- 
bevuxna inlandsklinten Lindeberget - ett gammalt 
centralområde i anslutning till tredingskyrkan i 
Fardhem. Här finns Sandarve kulle med järnål- 
dersbosättning, gravfältet Rojrhagen, de båda 
fornborgarna på Lindeberget, två medeltida kyr
kor, ålderdomliga vägsträckningar och värdefull 
bebyggelse från huvudsakligen 1700- och 1800-ta- 
len, mestadels i sten med stora mangårdsbyggna- 
der.

56 6345/1652 
Havor (Hablingbo sn). Öppet jordbrukslandskap 
vid den uppodlade Mästermyr. På området finns 
två fornborgar, husgrunder, fornåkrar och grav
fält, som visar på kontinuerlig bosättning från 
bronsålder till medeltid. Den täta bebyggelse
miljön vid gården Havor, bestående av 5 parter, 
har hus från 1700-1800-talet.

57 6376/1643 
Eskelhem-Tofta (Eskelhems och Tofta sn). Inom 
det flacka tallskogsområdet med insprängda löv
dungar och ängen finns stenåldersboplatser, en av 
Gotlands större koncentrationer av fossilt od
lingslandskap med bronsåldersrösen samt hus
grunder, stensträngssystem och gravfält från järn
ålder. Här finns också Eskelhems medeltida kyr
kan, prästgård samt gårds- och hantverksbebyg- 
gelse från 1700- och 1800-tal med ofta rik snickar- 
glädjetradition från 1900-talet.

53 6366/1662
uttle (Buttle sn). Välbevarat, småskaligt jord- 
rukslandskap på mager jord omgivet av stora 
arrskogar med bosättningsspår och åkersystem 

a ksedan bronsålder. Gravfält, husgrunder, sten
strängar och bildstenar från järnålder. Medeltida

58 6330/1653
Fide (Fide sn). Storskaligt ålderdomligt landskap 
med lövskog i väster och öppna flacka strandäng
ar i öster med vida utblickar över låga stenmurar 
och enstaka fiskebodar. Medeltida kyrka med 
stigluckor och ursprungliga fönster samt kulturhi
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storiskt intressant bebyggelse från 1700- och 
1800-tal, bl a byggnadsminnet Päronlunde som är 
en tvåvåningsenkelstuga med flistak.

59 6330/1653 
Gotlands medeltida kyrkor och närmiljö. Got
lands många kyrkomiljöer, liggande utanför övri
ga riksintresseområden, med den medeltida kyr
kan, stigluckor, prästgård, ibland också den me
deltida prästgårdsruinen, gårdsport och kastal är 
unika för Sverige och utgör oerhört värdefulla 
bebyggelsemiljöer med största kulturhistoriska 
värde.

60 6330/1653 
Gotländska fiskelägen. De elva genuina fiskelä- 
gesmiljöerna Holm (Vamlingbo sn), Sigsarve-

strand (Hangvar sn), Häftings (Hangvar sn), 
Vitvär (Ardre sn), Hus (Rone sn). Grynge (Gam
melgarns sn), Kovik (Sanda sn), Gnisvärd (Tofta 
sn), Valbybodar (Fröjels sn), Hammars (Norrlan- 
da sn) och Agbod (Gothems sn) ligger vid klint
kust eller flacka strandängsmarker. De ofta ålder
domliga strandbodarna vittnar om äldre bygg- 
nadsskick, som bättre bevarats här än annorstä
des. Här finns bl a bulbodar och knuttimrade 
bodar med gavelingång och stenbodar med flistak. 
Till fiskelägena hör länningar eller bryggor, gist- 
gardar för nättorkning, lysstänger m m, allt min
nande om en nu nästan svunnen strand- och fiske
kultur.
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storiskt intressant bebyggelse från 1700- och 
1800-tal, bl a byggnadsminnet Päronlunde som är 
en tvåvåningsenkelstuga med flistak.

59 6330/1653 
Gotlands medeltida kyrkor och närmiljö. Got
lands många kyrkomiljöer, liggande utanför övri
ga riksintresseområden, med den medeltida kyr
kan, stigluckor, prästgård, ibland också den me
deltida prästgårdsruinen, gårdsport och kastal är 
unika för Sverige och utgör oerhört värdefulla 
bebyggelsemiljöer med största kulturhistoriska 
värde.

60 6330/1653 
Gotländska fiskelägen. De elva genuina fiskelä- 
gesmiljöerna Holm (Vamlingbo sn), Sigsarve-

strand (Hangvar sn), Häftings (Hangvar sn), 
Vi tvär (Ardre sn), Hus (Rone sn). Grynge (Gam
melgarns sn), Kovik (Sanda sn), Gnisvärd (Tofta 
sn), Valbybodar (Fröjels sn), Hammars (Norrlan- 
da sn) och Agbod (Gothems sn) ligger vid klint
kust eller flacka strandängsmarker. De ofta ålder
domliga strandbodarna vittnar om äldre bygg- 
nadsskick, som bättre bevarats här än annorstä
des. Här finns bl a bulbodar och knuttimrade 
bodar med gavelingång och stenbodar med flistak. 
Till fiskelägena hör länningar eller bryggor, gist- 
gardar för nättorkning, lysstänger m m, allt min
nande om en nu nästan svunnen strand- och fiske
kultur.
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Blekinge län

Om Blekinge län i riksantikvarieämbetets beslut:

”En viktig aspekt är Blekinge som gränsbygd med det skånsk-danska inflytandet inte minst i 
byggnadsskicket, i länets västra del, en annan är den geografiska indelningen i tre zoner 
skogsbygd, mellan- eller bybygd och strandbygd.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

OLOFSTRÖMS KOMMUN

1 6238/1416 
Baggeboda (Jämshögs sn). Ensamgård i skogs
bygd, med bevarat månghussystem där kvarn och 
såg ingår. Mangårdsbyggnaden från 1792 är upp
förd på grunden efter en äldre, genom brand för
lorad byggnad.

SÖLVESBORGS KOMMUN

2 6224/1424 
Sölvesborg. Stad grundlagd ca 1400 i skydd av 
Sölvesborgs slott, ett av de danska riksfästena un
der medeltiden. Kustlandsvägen var av avgörande 
betydelse vid anläggandet av såväl borgen som 
staden. Stadsplanen visar senmedeltidens regel
bundna torgstad där också landsvägen tvingats in i 
gatunätet. Högmedeltida kyrka och småskalig be- 
byggelse som till övervägande del tillkommit efter 
en stadsbrand år 1801. År 1897 tillkom Nya sta
den, planerad enligt esplanadsystemet.

KARLSHAMNS KOMMUN

3 6249/1433 
Letesmåla (Ringamåla sn). By i skogsbygden med 
odlingslandskap som genom ägostruktur, hamla- 
de träd, stengärdesgårdar och andra hägnader, od- 
lingsspår och vägnät speglar perioden efter en
skiftet 1814-15. Välbevarad träbebyggelse från 
1800-talet.

4 6226/1434 
Elleholm (Elleholms sn). Lämningar av stad an
lagd under 1400-talet av Lundabiskopen som hade 
en befäst forvaltningsgård på platsen. Staden för
stördes under 1500-talet och fråntogs stadsprivile- 
gierna år 1600. Hovgården har rötter i biskopens 
forvaltningsgård. Den är också ett exempel på de 
lantegendomar i städernas närhet där förmögna

borgare under 1700- och 1800-talet lät uppföra 
herrgårdsliknande huvudbyggnader.

5 6231/1434
Mörrum (Mörrums sn). Laxfiskecentrum vars 
fördelaktiga läge för fisket i stor utsträckning se
dan medeltiden bidragit till platsens betydelse. 
Samhälle med äldre handels- och industrikaraktär.

4 6228/1441
Karlshamn. Stapelstad där järn och skogsproduk
ter från Småland utskeppades, grundlagd år 1658 
efter rutnätsplan ritad av Erik Dahlberg. Skyd
dande befästningar på Boön och Frisholmen från 
1600- och 1700-talet. En av Sydsveriges bäst beva
rade trästäder.

7 6248/1442 
Ire (Ringamåla sn). By som etablerades under me
deltiden i skogsbygden. Odlingslandskapet har 
bevarat påtagliga drag av den struktur som forma
des vid enskiftet 1824. Marken har in i sen tid 
brukats på hävdvunnet sätt med slåtter, hamling, 
plockhuggning och skogsbete. Bebyggelsen av trä 
är huvudsakligen från 1800-talet.

8 6233/1453 
Djurtorp (Ringamåla sn). By i dalbygd, vars bo
sättning genom gravfält kan föras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder. Mosaikartat odlings
landskap som vuxit fram i samband med laga 
skiftet 1831-39 och ålderdomlig gårdsbebyggelse 
delvis från tiden före skiftet.

RONNEBY KOMMUN

9 6233/1657 
Bräkne-Hoby (Bräkne-Hoby sn). Centralort för 
mellersta Blekinges jordbruksbygd, uppvuxen 
kring ett viktig vägskäl. Medeltida sockencentrum 
och tingsplats med kyrka, prästgård, sockenstuga,
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tingshus och klockargård från 1800-tal, skolhus 
från sekelskiftet, mm.

10 6228/1468 
Ronneby brunn. (Ronneby sn). Kurort från 
1700-talet som utvecklades till en av landets mest 
besökta brunnsmiljöer. Inom parkanläggningen 
som inkluderar såväl Brunnskogen som nedre par
ken finns de karaktäristiska kurortsbyggnaderna: 
vattenkiosk, promenadgalleri, badhus, lasarett, 
sjukhem, gymnastikbyggnad, pensionat, restau
rang och villor, uppförda i det sena 1800-talets 
mångfacetterade träarkitektur. I Brunnsblekan 
användes de stora trävillorna i schweizerstil under 
högsäsong för hotell- och pensionatsrörelse och 
den mer småskaliga bebyggelsen för rumsuthyr- 
ning.

11 6233/1476 
Johannishus mm (Ronneby sn). Johannishus åsar 
har genom säteribildningen på 1600-talet fått en 
särprägel såväl i bebyggelse som markanvändning. 
Johannishus säteri ger en representativ bild av 
verksamheten vid ett storgods. Till godset hör 
Västra Vångs by med tillhörande torp, vars mark 
lades under huvudgården på 1860-talet. Det är en 
klungby med förhistoriskt ursprung, som vare sig 
genomgått enskifte eller laga skifte. Längs åsen, 
som fortfarande är betesmark tack vare godsdrif
ten, finns ett stort antal fornlämningar från sen 
stenålder till yngre järnålder.

12 6226/1478 
Förkärla centralbygd (Förkärla sn). Blekinges 
största sammanhängande fornlämningsområde 
huvudsakligen på extensivt nyttjade betesmarker 
tillhörande Tromtö säteri. Sedan 1700-talet har 
det på Tromtö funnits en stor kreatursbesättning 
liksom en trädgårdsanläggning vars avkastning 
sålts på Karlskronamarknaden. Huvudbyggnaden 
uppfördes 1762, ombyggdes 1834 i italiensk renäs
sansstil. Den omges av en omfattande engelsk 
park. Verksamheten har också omfattat tegel
bruk, båtbyggeri och utskeppning av skogs- och 
jordbruksprodukter.

Det rikt varierade fornlämningsbeståndet ger en 
tydlig bild av den forntida bygdens framväxt, från 
spridda gårdar under bronsåldern till bybildning
ar och gemensam hamn med farledsspärrar och 
mseglingsrännor under yngre järnålder.

Karlskrona kommun

U 6231/1486
Skärva mm (Karlskrona sn) Skärva, Verstorp,

Trantorp, Västeråkra och St. Boråkra utgör en 
krans runt Karlskrona av större lantegendomar i 
ett ostört odlingslandskap med stort inslag av 
gamla lövträd. Gårdarna, som under 1700- och 
1800-talen köptes upp av sjöofficerare och lik
ställda, bebyggdes med herrgårdsliknande man
byggnader och parker anlades. Till de bättre beva
rade hör Skärva, uppförd av amiralen och skepps
byggaren af Chapman i en blandning av allmoge
tradition och nyklassicistisk stil.

15 6229/1488 
Karlskrona. Residensstad och svenska flottans ör- 
logshamn sedan 1680-talet med ursprunglig stads
plan med unika barockdrag och äldre bebyggelse 
på Björkholmen och Trossö. Örlogsvarvet och 
omfattande befästningsverk leder sitt ursprung till 
anläggningstiden.

16 6222/1488 
Herrgården, Tjurkö stenhuggeri (Karlskrona 
sn). Ett av landets äldsta industriella stenbrott vars 
tillgång på sten och de goda sjötransporterna till 
den viktiga tyska marknaden var avgörande för 
lokaliseringen. Stenbrott, skrävel- och skrotsten, 
järnvägslinjer, stenbryggor och övriga fasta an
läggningar speglar den intensiva fas från 1800-ta- 
lets senare hälft och fram till 1900-talets början 
som stenindustrin innebar i landskapets och skär
gårdens utveckling. Det samhälle som växte fram 
kring Herrgården, dels bolagets inrättningar dels 
stenhuggarstugor och egnahem, sätter ännu sin 
prägel på området.

17 6215/1495 
Flakskär (Sturkö sn). Östra skärgårdens öppna 
landskap beror på långvarig mänsklig påverkan. 
Öar och holmar utnyttjades för fångst, bete, slät
ter och bosättning. På Flakskär finns hustomt- 
ningar och båtkåsor som är lämningar efter ett 
säsongsfiskeläge, möjligen från vikingatid. En 
fast befolkning bodde också på ön från 1700- 
talets slut till 1950-talet och livnärde sig huvud
sakligen på fiske och någon odling.

18 6210/1499 
Utlängan mm (Torhamns sn). Skärgårdsöar som 
sedan vikingatiden utnyttjats extensivt av männi
skan. Lämningar av säsongsfiskelägen finns på 
Långören, Utskär och Utlängan, som dessutom 
har en medeltida kapellgrund. Öarna tillhörde 
kronan och utnyttjades också för betesdrift. Från 
1700-talet fick de fast bosättning. Utlängan, som 
var odlingsbar, fick jordbruksbebyggelse. Stens-
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hamn och Ungskär utvecklades till viktiga fiskelä
gen bl a med Karlskronamarknaden som förut
sättning.

19 6215/1501 
Långören (Torhamns sn). Ön har sedan början av 
1700-talet haft fast bosättning av lotsar, vars eko
nomi främst grundades på fiske och djurhållning. 
Långören var en av skärgårdens bästa betes- och 
slåtterholmar. År 1877 inköpte lotsverket en tomt 
och uppförde lotshus inrymmande bostäder, vakt
rum och utsiktstorn. Med sin ålderdomligt präg
lade bebyggelse och få sena förändringar framstår 
miljön som den mest genuina av sitt slag i länet.

20 6226/1501 
Jämjö centralbygd (Jämjö sn). Östblekinges mest 
komplexa centralbygd belägen runt Hallarumsvi- 
ken har bebotts sedan bronsåldern. Om detta 
vittnar de gravar och hällristningar från bronsål
dern samt det vikingatida hamnområde med grav

fält med kontinuitet bakåt mot bronsåldern, forn- 
borg och skyddande pålspärrar i sunden.

21 6244/1516 
Brömsebro (Kristianopels sn). Skådeplats för 
rikspolitiskt betydelsefulla händelser, främst fre
den 1645. Brömse sten var en av de sex råstenar 
vid den gamla riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark, som sattes ut under 1000-talet. Vid kus
ten anlades under medeltiden det danska riksfästet 
Brömsehus, en motte-anläggning med vallgravar 
och förborg, som nu ligger i ruiner.

22 6237/1514 
Kristianopel. Fästningsstad från 1599 med stads
plan, välbevarade fästningsverk och kyrka från 
1600-talets början. Staden miste sina privilegier 
1680 och blev istället köping under Karlskrona. På 
1800-talet fick den betydelse som lastageplats och 
från denna tid härstammar den småskaliga trähus
bebyggelsen.
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Kristianstads län

Om Kristianstads län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Förutom kusten bör de tre regioner - slätt-, ris- och skogsbygd, vilka i äldre tider präglade 
jordbruket och näringslivet, avspeglas i urvalet. Arvet från danska tiden, som fortfarande är 
förnimbart främst i byggnadstraditionen, bör också återfinnas i den utvalda bebyggelsen.

Jordbruk har varit länets basnäring. Byorganisationen har varit högt utvecklad i slättbygderna. 
Under medeltiden anlades ett betydande antal gods med befästningar i den dåvarande randzonen 
mellan den fasta jordbruksbygden och skogen. Slätten i länets östra del karaktäriseras av att 
stora sjösänkningar företogs under 1800-talet. Odling av potatis och tobak är betecknande för 
detta område och bränneri- och stärkelseindustrier som förädlat dessa produkter har varit 
utbredd i länet. I skogsbygden har småbruk och binäringar till jordbruket samt småindustri 
präglat näringslivet. Framför allt längs kusterna finns även fruktodlingar.

Flera av de äldsta städerna är förbundna med kusten. Fiskelägen och skepparsamhällen och 
mindre tätorter i inlandet karaktäriserar i hög grad Skåne.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

SIMRISHAMNS KOMMUN

1 6151/1404 
Skillinge-Brantevik (Östra Hoby, Östra Nöbbe- 
lövs och Simris sn). Kuststräcka med kustsamhäl
lena Skillinge och Brantevik, fiskelägen med va
riationsrikt bebyggelsemönster, där uppsving av 
skutfarten under 1800-talets senare del gav upp
hov till välbyggda kaptensgårdar. Viktigt i miljö
erna är gatunäten, det äldre byggnadsbeståndet 
och områdena kring de båda hamnarna.

2 6154/1401 
Glimmingehus (Vallby sn). Märklig, välbevarad 
senmedeltida borg som genom sin storlek och sitt 
fria läge dominerar det öppna odlingslandskapet. 
Den fyra våningar höga stenbyggnaden uppfördes 
åren 1499-1506 och låg då på en holme, omgiven 
av en vallgrav.

3 6159/1404 
Gladsax-Järrestad (Gladsax sn). Öppet odlings
landskap med omfattande fornlämningsbestånd 
och viktig hällristningslokal med en större mans- 
figur. Gladsax kyrkby har samlad bebyggelse och 
gatuhus på utskiftade gårdars gamla tomter. Nära 
den under 1800-talet ombyggda medeltidskyrkan 
finns lämningar efter en medeltida befäst kungs
gård.

4 6159/1408 
Simrishamn. Småstad där sjöfart och fiske varit 
viktiga näringar. Den täta småskaliga stenbebyg
gelsen präglas av 1800-talet medan stadsplanen 
behållit sin medeltida gestaltning. Värdefull kyr
ka, bebyggelsestruktur och gatunät.

5 6164/1406 
Baskemölla (Gladsax sn). Sydostskånskt fiskeläge 
där fiske i kombination med jordbruk utgjort de 
huvudsakliga näringsgrenarna. Bebyggelsen från 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal speglar karaktä
ren av fiskeläge och bondby. Gatumönster och 
hamnanläggning är viktiga inslag i miljön. Tjör- 
nedala lund har äldre landskap som är format av 
bete och slätter.

6 6166/1404 
Vik (Rörums sn). Sydostskånskt fiskeläge där fis
ke i kombination med jordbruk utgjort de huvud
sakliga näringsgrenarna. Näringsfånget speglas i 
den särpräglade bebyggelsen, gatumönster och 
hamnanläggning. Husen tillhör i regel 1800-talet, 
och i de äldre delarna närmast hamnen är många 
byggda i korsvirke.

7 6174/1401 
Kivik (Södra Mellby sn). Kiviks fiskeläge med 
välbevarad, äldre bebyggelsekärna och byggnader
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Kristianstads län

huvudsakligen från 1800-talet, hamn och mark
nadsplats. Öster om samhället ligger det mäktiga 
gravmonumentet från bronsåldern, Bredarör- 
Kungagraven, samt det närbelägna gravfältet 
Angakåsan-Koarum.

8 6175/1397
Haväng-Vitamölla (Ravlunda och Vitaby sn). 
Viktiga inslag är strandängarna med Havängsdö- 
sen, bybebyggelsen kring de medeltida kyrkorna 
Vitaby och Ravlunda, Vitemölla fiskeläge, den 
välbevarade Skepparpsgården samt sätesgården 
Torup och de utskiftade gårdarna. Miljön rymmer 
även ett järnåldersgravfält med resta stenar i betat 
hedlandskap samt den fasta laxfiskeanläggningen 
Öradekaren vid Verkaan.

TOMELILLA KOMMUN

9 6153/1389 
Örup-Tosterup-Bollerup (Benestads, Övraby, 
Tosterups och Bollerups sn). Utpräglat storgods
landskap, uppkommet under medeltiden. Slotts- 
anläggningarnas huvudbyggnader är unika och till 
övervägande del av borgkaraktär. Viktiga inslag i 
miljön är alléerna, de medeltida sockenkyrkorna, 
gravhögarna från bronsåldern vid Nybroåns slutt
ning samt Övraby väderkvarn.

10 6178/1384 
Andrarum-Kristinehov (Andrarums sn). Ruinen 
efter det på 1600-talet anlagda Andarums alun- 
bruk och intilliggande stora slagghögar samt Kris- 
tinehovs 1700-talsslott med vidsträckt park och 
alléer. Andrarums kyrkby har prästgård, klockar
gård samt enstaka välbevarade hus från tidigt 
1800-tal och en starkt ombyggd 1100-talskyrka.

H 6161/1386
Tranås (Tranås sn). Kyrkby med bevarad karaktär 
av agrar centralort efter tiden för enskiftet år 
1807. Nyromansk kyrka, prästgård från 1853 och 
en mångfald av gatuhus. Öppet, stensatt torg i 
byns centrum. Fd vattenkvarn.

!2 6158/1393
Smedstorp (Smedstorps sn). Järnvägssamhälle 
med karaktäristiskt bebyggelsemönster från sekel
skiftet. Den forna centralpunkten utgöres av ett 
stationshus i rött tegel från 1880-talet. I anslut- 
ning därtill ligger magasinsbyggnader och bo
stadshus, uppförda strax efter järnvägens invig
ning 1882.

13 6151/1392
östra Ingelstad (Östra Ingelstads sn). Öppen od
lingsbygd med enstaka fornlämningar, där både 
byn och odlingslandskapet under århundranden 
dominerats av en sätesgård. Vid kyrkbyn av lång
sträckt form med medeltidskyrka, husmanshus av 
ålderdomligt slag, bevarad byasten och byadamm 
ligger säteriet Ingelstadsgården med huvudbygg
nad från 1700-talet. Väderkvarn från 1869.

KRISTIANSTADS KOMMUN

14 6202/1406 
Åhus. Väl bibehållen medeltida stadsbildning 
med delvis bevarad stadsmur, medeltida gatunät, 
medeltida kyrka och småskalig bebyggelse. Läm
ningar efter biskopsborg och andra medeltida 
byggnader. Viktiga inslag utan motsvarighet i öv
riga landet är de forna tobakstäpporna.

15 _ 6213/1397
Kristianstad. År 1614 anlagd befästningsstad och 
ett av de främsta exemplen på stadsbyggnadskons- 
ten under den danske storbyggaren Kristian IV:s 
tid, med förnämliga uttryck i stadsplanen och 
Trefaldighetskyrkan. Den av förvaltning och mi
litär präglade arkitekturen utgör framträdande in
slag i den huvudsakligen småskaliga bebyggelsen. 
I norra delen av stadsrektangeln har befästnings- 
anläggningar bevarats, medan de efter internatio
nellt mönster ersatts av breda boulevarder, stads
park och det sena 1800-talets paradarkitektur på 
stadens långsidor.

16 6208/1393 
Vä. Medeltidsstad som förlorade sina stadsprivile- 
gier i början av 1600-talet. Den har sedan levt 
vidare som en stor by, grupperad kring 1100-tals- 
kyrkan och några medeltida gatusträckningar. 
Förhistoriska och medeltida lämningar under 
mark, kapell- och helgeandshusruiner.

17 6217/1393 
Araslövs farmer (Färlövs sn). Landskap med lång 
bebyggelsehistorisk kontinuitet och präglat av 
Aralövs på 1780-talet enskiftade gods, som efter 
skotskt mönster är indelat i farmer. Dessa har 
huvudbyggnader i klassicerande arkitekturstil och 
gårdsmönster med mangårdsbyggnad och träd
gård skild från ekonomibyggnaderna.

18 6221/1396 
Torsebro (Färlövs sn). Krutbruk från 1682, anlagt
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där tillgången på vattenkraft kunde driva de 
många krutkvarnarna. Genuin bruksmiljö med 
herrgård, krutmagasin, våghus och bostäder samt 
lämningar av kanaler och dammar. Fyrspannig 
stenvalvsbro.

19 6212/1411 
Trolle-Ljungby (Trolle-Ljungby sn). Slottsan- 
läggning i Christian IV-renässans med engelsk 
och fransk parkanläggning och med byggnader 
som visar utvecklingen från 1500- och 1600-talets 
försvarspräglade anläggning till 1800-talets agrara 
godscentrum.

20 6217/1420 
Bäckaskog-Kjugekull (Kiaby sn). Fäladsmark 
med storhögar vid Kjugekull, Bäckaskogs slotts- 
miljö (bildad av ett indraget premonstratenser- 
kloster och efter reduktionen omvandlat till över
steboställe) och Kiaby 1200-talskyrka.

21 6207/1403 
Rinkaby (Rinkaby sn). Landskap som fått sin nu
varande karaktär i samband med 1800-talets od- 
lingsverksamhet med bl a tobakslador som 
minnen från den en gång så viktiga tobaksodling
en. Medeltidskyrka med värdefulla kalkmålningar 
från 1400-talet och varierad bybebyggelse.

22 6198/1386 
Maltesholm (Östra Sönnarslövs sn). Traditionell 
skånsk slottsmiljö med huvudbyggnad som efter 
ombyggnad på 1780-talet blivit präglad av upp
svenska stilideal. I miljön finns landskapspräglan- 
de bronsåldershögar, stengärdsgårdar och betes
marker samt den dominerande uppfartsvägen 
»Höge väg» som uppfördes under tiden 
1775-1824.

23 6193/1396 
Vittskövle (Vittskövle sn). Helgjuten slottsmiljö 
kring den fyrlängade renässansborgen i rött tegel, 
1800-talets ekonomibyggnader i medeltidsinspi- 
rerad stil och välbevarade bostadshus för tjänste
folk. Värdefullt slottslandskap med öppna åker
marker, ädellövskog och allésystem.

BROMÖLLA KOMMUN

24 6227/1418
Näsum (Näsums sn). Gravfältet Näsums gudaha- 
ge är ett av Skånes få större, bevarade gravfält. 
Fornlämningsområdet är beläget på en höjdrygg

och har landskapspräglande karaktär, den fria 
zonen mellan Näsums kyrka och Ivösjön har där
för stor betydelse för miljön.

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

25 6224/1396 
Ballingstorp (Kviinge sn). Ålderdomlig gårds- 
miljö, representativ för äldre, traditionell gårds
anläggning i Skånes skogsbygder. Som bonings
hus tjänar en s k högloftsstuga. I anslutning till 
gården finns betesmarker med stengärdsgårdar.

26 _ 6241/1403
Sporrakulla (Glimåkra sn). Ålderdomlig gårdsan
läggning belägen i ett lövängslandskap med beva
rad karaktär av den skånska skogsbygdens land
skap från 17- och 1800-talet.

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

27 6228/1485 
Gumlösa-Sinclairsholm (Gumlösa sn). Området 
speglar skilda stadier av landskapets utveckling. 
På krönet av Hälleberga backe ligger en fornborg. 
Gumlösa kyrka är Nordens äldsta daterade tegel
kyrka invigd år 1192. Sinclairsholms herrgårds- 
miljö har ett stort bestånd av äldre ekonomibygg
nader såsom stenladugård från 1860-tal, mejeri, 
smedja och bostadshus, torp, arrendegårdar samt 
skolhus. Öppet odlingslandskap som till stor del 
är utvunnet genom dikningsföretag på 1860- och 
1870-talen.

28 6249/1381 
Skeingesjön (Verums sn). Sjölandskap med Ske- 
ingeborgs medeltida borgruin och Skeinge herr- 
gårdsmiljö. Herrgården tillkom på 1640-talet och 
fick sin nuvarande karolinska prägel vid mitten av 
1700-talet. I området finns periodvis översväm
made våtmarker som fortfarande nyttjas som bete.

KLIPPANS KOMMUN

29 6221/1339
Herrevadskloster (Riseberga sn). Ursprungligen 
ett cistercienserkloster som under svensktiden 
kom att tjäna som översteboställe. Trelängad hu
vudbyggnad från 1817-19 och ett flertal äldre 
ekonomibyggnader, vattenkvarn samt hagmarker 
med högar och rösen. De flacka hedmarkerna vid
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Ljungby har sedan 1600-talet tjänat som militär 
mötesplats, och här finns på mötesplatserna för 
tre skilda skåneregementen flera permanenta la
gerbyggnader bevarade från 1800-talets slut.

30 6224/1334
Klippans pappersbruk (Gråmanstorps och Västra 
Sönnarslövs sn). Industrimiljön har välbevarade 
industri- och bostadsbyggnader av 1800- och 
1900-talsprägel i tegelarkitektur. Papperstillverk
ningen har traditioner från 1500-talet och tillverk
ning i större skala inleddes under 1600-talet.

ÅSTORPS KOMMUN

31 6226/1319
Nyvång (Västra Broby sn). Kolgruvesamhälle 
från 1900-talets början, uppbyggd efter geome
trisk plan. Ett flertal bevarade byggnader från 
anläggningens första tid och en dominerande 
slagghög som speglar den nordvästskånska sten- 
kolsindustrins betydelse.

BÅSTADS KOMMUN

32 6259/1318
Båstad. Senmedeltida stad med det rika sillfisket 
som ekonomisk bas, senare köping. I de centrala

delarna har gatunätet bevarat sin medeltida karak
tär. Bebyggelsen speglar köpmans- och bonde
samhället under 1700- och 1800-talen samt 
1900-talets rekreationsort. Medeltida Mariakyrka.

33 6257/1311 
Salomonhög-Stora Nötte (Västra Karups och 
Grevie sn). Gravhögsområde från bronsåldern där 
närheten till och utblicken över öppet vatten varit 
avgörande för fornlämningarnas placering. Ålder
domligt beteslandskap med småskalig ägostruktur 
och stengärdsgårdar som förhöjer det kulturhisto
riska värdet.

34 6263/1306 
Gröthögarna (Hovs sn). Kustremsa med stenbun- 
den fäladsmark och rikt fornlämningsbestånd där 
Gröthögarna, ett klapperstensfält med åtta i rad 
liggande gravrösen, tilldrar sig det största intres
set. Intressant av jordbruk och kustnäringar 
präglad bebyggelse i Segeltorp.

35 6257/1304 
Dagshög (Västra Karups sn). Gravhög från brons
åldern som genom sin storlek och resning domi
nerar det flacka kustpartiet. Områdets ljung- och 
enebevuxna betesmarker speglar en äldre land
skapstyp som tidigare var typisk för stora delar av 
Bjäre.
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Malmöhus län

Om Malmöhus län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Förutom kusten bör de tre regioner - slätt-, ris- och skogsbygd, vilka i äldre tider präglade 
jordbruket och näringslivet, avspeglas i urvalet. Arvet från den danska tiden, som fortfarande är 
förnimbart främst i byggnadstraditionen, bör också återfinnas i den utvalda bebyggelsen.

Länet har landets äldsta jordbruksbygd. I slättbygderna har byorganisationen varit högt utveck
lad. Under medeltiden anlades ett betydande antal gods med befästningar i den dåvarande 
randzonen mellan den fasta jordbruksbygden och skogen. 1800-talets jordbruksrationalisering 
genom skiftena och driftsförbättringar har haft ett starkt genomslag. Specialodlingar av socker
betor och oljeväxter har också bidragit till en speciell tätorts- och kommunikationsstruktur.

Den höga uppodlingsgraden har medfört att fornlämningsbeståndet genom bortodling har fått 
sin speciella karaktär. Bronsåldershögar dominerar landskapet.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

HÖGANÄS KOMMUN

1 6243/1298
Kullaberg-Krapperup (Brunnby sn). Variations
rikt landskap med öppna odlings- och strandmar
ker. Rikt med fornlämningar från bronsålder och 
järnålder. Grottboplatser från stenålder. Krap- 
perups slott med huvudbyggnad från 1500-talet. 
Äldre fiskelägen med tidig badortsbebyggelse och 
agrar bebyggelse.

3 6236/1298
Höganäs (Höganäs sn). Bebyggelsemiljö präglad 
av gruvnäringen i samhälle som under 1900-talet 
växte ut till en stad. Områden av brukskaraktär 
kring Gruvtorget.

6 6229/1299
Gamla Viken (Vikens sn). Kustsamhälle där såväl 
fiske som sjöfart, varvsrörelse och i viss mån jord
bruk spelat avgörande roll för ortens gestaltning. 
Bebyggelsen speglar tidsskedet från 1700-talet till 
1900-talets början.

HELSINGBORGS KOMMUN

7 6215/1307
Kulla-Gunnarstorp mm (Allerums sn). Slotts- 
landskapet och miljön vid Kulla-Gunnarstorp. 
Oexploaterad kustremsa av äldre karaktär och 
stora bronsåldershögar. Slottet har en rödputsad 
renässansbyggnad från 1500-talet och en slotts

byggnad från 1800-talet i Christian IV:s stil. Från 
egendomen avsöndrades på 1800-talet Kristine
lunds herrgård. En allé går mot Allerums kyrka, 
som ägaren tidigare hade patronatsrätt för. Kyrk
by med klockarboställe från 1740-talet. Äldre väl
hållna gårdar.

8 6215/1307
Rosendal (Kropps sn). Slottslandskapet kring Ro
sendal med trelängad huvudbyggnad i tegel och 
äldsta delar från 1600-talet. Ålderdomlig kyrkväg 
mot den romanska sockenkyrkan. Prästgård från 
1860-talet.

10 6208/1315
Rååns dalgång mm (delen i Raus, Kvistofta och 
Ottarps sn). Dalgångslandskap med rikligt be
stånd av fornlämningar som dösar, gånggrifter 
och bronsålderns storhögar. Bebyggelsemiljön i 
Råå kustsamhälle med skansanläggningar från 
1700-talet. Kyrkomiljöer av medeltida ursprung 
som, frånsett Raus, präglas av 1800-talets ombyg- 
nader. Slottslandskapet kring Bälteberga säteri 
med vidsträckta åkerfält och allésystem. Området 
sträcker sig in i Svalövs och Landskrona kommu
ner.

15 6215/1307
Helsingborg. Strategiskt belägen handels-, hamn- 
och industristad där man i stadsplan och bebyg
gelse kan följa samhällsutvecklingen och männi
skornas levnadsförhållanden på ett ovanligt tyd*
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ligt sätt. Medeltida fästningsstad där Kärnan är en 
rest av befästningarna på det äldsta stadsområdet. 
Nedanför landborgen tillkom bebyggelse på 1200- 
och 1300-talen och kring sekelskiftet 1900 ham
nen och några kvartersrader på utfyllnadsmark.

17 6215/1309
Ramlösa brunn (Raus sn). Brunnsmiljö med äldre 
byggnadsbestånd och parkanläggning som omfat
tar perioden från 1800-talets början till sekelskif
tet 1900.

BJUVS KOMMUN

19 6223/(1324
Vrams Gunnarstorp (Norra Vrams sn). Slotts- 
landskap och slottsmiljö, där utvecklingen från 
renässansens borganläggning till 1800-talets agrart 
präglade gods kan utläsas.

LANDSKRONA KOMMUN

10 6204/1313
Rååns dalgång mm (delen i Asmundtorps, 
Glumslövs, Härslövs, Säby, Vadensjö och Örja 
sn). Dalgångslandskap med rikligt bestånd av 
fornlämningar som gånggrifter och bronsålderns 
storhögar. Landskapsbilden präglas av 1800-talets 
jordreformer och höjdstråk med ålderdomligt be
teslandskap. Vid kusträckan finns ett flertal 
skansar från 1700-talets forsvarslinje mot Dan
mark. Området sträcker sig in i Svalövs och Hel
singborgs kommuner.

23 6198/1314
Ven (S:t Ibbs sn). Öppet odlingslandskap med 
fornlämningar, främst bronsålderns högar och be
byggelsemiljöer. Lämningarna efter astronomen 
Tycho Brahes Uranienborg och Stjärneborg från 
1300-talet.

26 6198/1314
Landskrona. En av landets bäst bevarade befäst- 
nmgsstäder med unika särdrag i stadsplanemönst- 
ret. Här syns rester av ett ovanligt regelbundet 
Medeltida gatunät och en kanalstad från 1700-ta- 
Lt med småskalig stenhusbebyggelse och gator 
som strålar ut från befästningsanläggningarna på 
°n Gråen. Tillväxtområde från 1800-talets slut 
ttied oregelbundet gatunät kring ett rikt förgrenat 
system av gamla infartsvägar. Citadellområdet 
^ed tidiga koloniträdgårdar.

SVALÖVS KOMMUN

10 6204/1324
Rååns dalgång mm (delen i Sireköpinge sn). Dal
gångslandskap med rikligt bestånd av bronsål
derns storhögar. Gravfält från järnåldern. Herr- 
gårdsmiljön i Sireköpinge med huvudbyggnad 
från tidigt 1800-tal och ladugårdskomplex från 
1700-talet. F d skolhus i medeltidsinspirerad stil 
från 1847. Kyrka med romanskt absidförsett kor. 
Området sträcker sig in i Helsingborgs och 
Landskrona kommuner.

31 6201/1341 
Trolleholm (Torrlösa sn). Slottslandskap och be- 
byggelsemiljö kring det under 1800-talet i histori- 
cerande stil gestaltade slottet. Väl bibehållna eko
nomibyggnader med bl a två stora gråstenslängor 
från 1840-talet, ritade av Brunius. På 1890-talet 
tillkom ett stationshus, lokaliserat på behörigt av
stånd från slottet.

32 6194/1331 
Norrvidinge-Södervidinge mm (delen i Norrvi- 
dinge och Norra Skrävlinge sn). Öppen odlings
bygd med stora gravhögar från bronsåldern. In- 
dustrihistoriskt kvarnkomplex från åren omkring 
1900 vid Gissleberga. Sent uppförd stenvalvsbro. 
Området sträcker sig in i Kävlinge kommun.

176 6215/1336 
Grindhus (Konga sn). Skogsgård med ålderdom
lig bebyggelse och landskap. Miljön speglar 1700- 
och 1800-talen.

177 6196/1329 
Teckomatorps samhälle (Norra Skrävlinge sn). 
Stationssamhälle där såväl bebyggelse som stads
plan illustrerar de kring sekelskiftet rådande idea
len. Gult och rött tegel är de vanligast förekom
mande byggnadsmaterialen.

HÖÖRS KOMMUN

37 6202/1352
Ageröd mm (delen i Bosjöklosters och Munkarps 
sn). Intressanta boplatser från stenålder vid Age- 
röds mosse och Ringsjöns stränder. Bosjökloster 
med huvudbyggnad i medeltidsromantisk gestalt
ning visar hur de medeltida klostren efter den 
danska reformationen utvecklas till profana slott. 
Äldre landskapstyp i Brååns dalgång med betes
marker och stengärdsgårdar.
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KÄVLINGE KOMMUN

32 6193/1329
Norrvidinge-Södervidinge mm (delen i Dags- 
torps, Södervidinge och Västra Karaby sn). Öp
pen, kuperad odlingsbygd med megalitgravar från 
stenåldern och stora gravhögar från bronsåldern. 
Äldre gårdsmiljöer med trelängade anläggningar 
från 1800-talet vid Dagstorps Gamlegård. Saxån 
korsas av två stenvalvsbroar från 1700-talet. Om
rådet sträcker sig in i Svalövs kommun.

44 6185/1327 
Löddeköpinge-Stävie mm (delen i Löddekö- 
pinge, Högs, Lackalänga och Stävie sn). Odlings- 
och beteslandskap med viktiga fornlämningar och 
kyrkomiljöer längs Lödde å. Av fornlämningarna 
märks boplatser från stenåldern, en gånggrift och 
monumentala bronsåldershögar samt gravfält från 
järnåldern. Stävie kyrkby har ålderdomlig bebyg
gelse och en av Brunius ombyggd medeltidskyrka 
medan Löddeköpinge under 1800-talet utvecklats 
till centralort för den omgivande landsbygden. 
Bevarade strandängspartier. Miljön fortsätter in i 
Lomma kommun.

45 6188/1332 
Lackalänga-Västra Hoby mm (delen i Lacka
länga sn). Öppen odlingsbygd med bronsålders
högar belägna vid branta betessluttningar längs 
Kävlingeån. Området sträcker sig in i Lunds kom
mun.

46 6186/1321 
Barsebäck-Hofterup (Barsebäcks och Hofterups 
sn). Öppen odlingsbygd i kustområde med viktiga 
fornlämningar, såsom Hofterupsdösen och Gill- 
högsgånggriften. Skansanläggningar från 1600- 
och 1700-talen. Godspräglat landskap med stora 
åkerfält och alléer vid Barsebäcks slott. Miljön vid 
Barsebäcks hamn.

ESLÖVS KOMMUN

37 6202/1352
Ageröd mm (delen i Billinge och Stehags sn). 
Intressanta boplatser från stenålder vid Ageröds 
mosse och Ringsjöns stränder. Området sträcker 
sig in i Höörs kommun.

53 6196/1341
Västra Strö-Trollenäs (Västra Strö och Trollenäs 
sn). Fornlämningar i öppen bygd. Miljön vid 
Trollenäs slott.

58 6189/1348
Skarhult (Skarhults sn). Slott med tillhörande 
slottslandskap samt kyrka.

63 6192/1342
Ellinge-Västra Sallerup (Borlunda och Västra 
Sallerups sn). Landskapet och bebyggelsen vid El- 
linge slott. Västra Sallerups kyrkomiljö.

80 6185/1340
Svenstorp-Viderup-Flyinge (delen i Gårdstånga 
sn). Gravhögar i öppen odlingsbygd och Hvide- 
rups slottsanläggning. Miljön kring Gårdstånga 
kyrka. Området sträcker sig in i Lunds kommun.

100 6176/1365
Övedskloster-Tullesbo (delen i Hartlösa sn). En 
mindre del av miljö som berör Sjöbo kommun.

(Utredningsområde) 6192/1343
Eslöv. Ett av de främsta exemplen i landet på 
järnvägsstäder.

HÖRBY KOMMUN

67 6197/1362
Fulltofta-Osbyholm-Nunnäs (Fulltofta och 
Hörby sn). Landskap med såväl betes- som od
lingsmark. Bebyggelsemiljöerna vid Fulltofta kyr
ka och herrgård samt Osbyholm. Äldre vägsträck- 
ningar.

72 6187/1370
östra Sallerup (Östra Sallerups sn). Kyrkby med 
parkanläggningen Karl XI:s stenar från 1800-ta- 
let, storhög.

BURLÖVS KOMMUN

77 6173/1328
Alnarp-Burlöv (delen i Burlövs sn). Öppen od
lingsbygd med storhögar. Miljön kring Burlövs 
gamla kyrka och Kronetorps Mölla.

LOMMA KOMMUN

44 6185/1327
Löddeköpinge-Stävie mm (delen i Borgeby sn). 
Odlings- och beteslandskap med viktiga fornläm
ningar och kyrkomiljöer vid Lödde å. Inom områ
det ligger Borgeby slottsmiljö med delar av medel
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tida borg. Ekonomilängor från 1700-talet av ur
sprungligt utseende. På 1800-talet omgestaltad 
medeltidskyrka och prästgård från 1881. Miljön 
fortsätter in i Kävlinge kommun.

77 6173/1328
Alnarp-Burlöv (delen i Alnarps sn). Öppen od
lingsbygd med högar. Bebyggelsemiljön vid lant
bruksuniversitetet vid Alnarp.

LUNDS KOMMUN

45 6188/1332
Lackalänga-Västra Hoby mm (delen Västra 
Hoby och Stångby sn). Öppen odlingsbygd med 
bronsåldershögar vid branta betessluttningar 
längs Kävlingeån. Bymiljöerna i Stångby och 
Västra Hoby. Krutamöllans kvarnmiljö. Området 
sträcker sig in i Kävlinge kommun.

80 6185/1340 
Svenstorp-Viderup-Flyinge (delen i Håstads, 
Igelösa, Odarslövs och Södra Sandby sn). Grav
högar i öppen odlingsbygd. Slottslandskapet och 
miljön vid Svenstorp. Miljön vid Flyinge kungs
gård. Området sträcker sig in i Eslövs kommun.

81 6179/1343 
Kungsmarken-Fågelsångsdalen (Södra Sandby 
sn). Reliktområde från medeltiden med fossila 
åkrar och stensträngssystem. Borgkulle.

82 6172/1350 
Björnstorp-Veberöd (Bonderups, Genarps, Gö- 
delövs, Hällestads, Lyngby och Veberöds sn). 
Landskapet kring Romelåsen. Slottslandskapet 
och miljön vid Björnstorp och Toppeladugård. 
Genarps kyrka och kringliggande landskap.

83 6175/1344 
Dalby Söderskog (Dalby och Hardeberga sn). 
Höjdsträckning i öppen odlingsmark. Gammal 
vägsträckning och fäladsmark. Fornlämningar. 
Landskapet vid Dalby hage.

87 6178/1335
Lunds stadskärna. En av landets äldsta och under 
medeltiden mest betydande städer. Domkyrko
stad och gammal universitets- och lärdomsstad 
som vid 1800-talets slut växte ut till industristad. 
Det välbevarade medeltida gatunätet, ett fåtal me
deltida byggnader ovan jord och den delvis beva
rade stadsvallen berättar om stadens storhetstid.

Bebyggelsen representerar den skånska bygg
nadstraditionen och växlar från små envånings- 
längor till monumentala, rikt formade offentliga 
byggnader och hyreshus. Av betydelse är vidare 
parker och planteringar samt bostadsbebyggelse 
för olika sociala skikt.

95 6164/1350
Häckeberga (Häckeberga sn). Slottsmiljö och 
slottslandskap med den markhistoriskt intressanta 
fäladsmarken Risen. Godset har medeltida ur
sprung med nuvarande huvudbyggnad uppförd 
under 1800-talets senare del.

STAFFANSTORPS KOMMUN

93 6166/1336
Esarp (Esarps sn). Sätesgård från 1700-talet och 
hantverksby från sent 1800-tal. Miljön visar den 
forna sociala skiktningen sätesgård - bondby - 
hantverksby.

116 6167/1335
Görslöv-Bara mm (Särslövs, Görslövs och Mölle- 
berga sn). Urtypiskt skånskt landskap som belyser 
det kontinuerliga markutnyttjandet. Miljön fort
sätter in i Svedala kommun.

SJÖBO KOMMUN

100 6176/1365 
Övedskloster-Tullesbo (Öveds sn). Slottsmiljön 
och landskapet kring Övedskloster. Fornlämning
ar. En mindre del av miljön berör Eslövs kom
mun.

101 6167/1362 
Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp (Blentarps, Ever- 
lövs och Ilstorps sn). Öppet landskap med od
lings- och betesmark. Kyrkomiljöerna i Everlöv 
och Ilstorp. Bebyggelsemiljön i Kumlatofta by.

104 6164/1367
Sövde-Sövdeborg-Snogeholm (Blentarps och 
Sövde sn). Landskapet kring Sövde och Snoge- 
holmssjöarna. Slottsmiljön vid Sövdeborg. By
miljön i Sövde.

179 6173/1380
Hallsberg (Lövestads sn). Hallsbergs trädgård är 
en unik skapelse med huggna stenar, fyllda med 
texter och bilder med bibliska motiv. Anläggning
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en kan ses som ett uttryck för 1800-talets starka 
religiösa strömningar.

180 = 6170/1368
Södra Åsum (Södra Åsums sn). Kyrkomiljö. Rek- 
reationsanläggning i form av badplats från 
1900-talets första hälft. 1700-talsbro med ur
sprunglig ytbeläggning.

SVEDALA KOMMUN

116 6175/1335 
Görslöv-Bara mm (delen i Bara, Hyby och Bjärs- 
högs sn). Övergångsbygd mot slättland. Slotts- 
miljöerna Torup, Hyby, Klågerup och Roslätt. 
Bebyggelsemiljön vid Bara kyrka. Stenkammar- 
gravar och högar. Miljön fortsätter i Staffanstorps 
kommun.

117 6161/1333 
Skabersjö (Skabersjö och Törringe sn). Slottsland- 
skapet och slottsmiljön vid Skabersjö. Bebyggelse
miljön i Skabersjö by och kyrkomiljön i Törringe.

122 6155/1345
Börringe-Anderslöv (delen i Börringe och Sveda
la sn). Landskapet kring Börringe- och Havgårds- 
sjöarna. Fornborg och medeltida borglämning, 
Börringeklosters slottsmiljö och bebyggelsemiljö
erna i Börringe och byn.

MALMÖ KOMMUN

114 6168/1324
Malmö. Medeltida stad, befästningsstad och resi
densstad. Dess betydelse som centralort genom 
århundradena framgår genom enskilda byggna
der, sammanhållna bebyggelsemiljöer, gatunät 
och stadsplan. I de centrala delarna är gatunätet i 
sina grunddrag medeltida och i många hus ingår 
medeltida byggnadsdelar. Här finns vidare landets 
största bestånd av byggnader från 1500-talet. Ef
ter de gamla infartsvägarna uppstod tidigt en för
stadsbebyggelse. Under 1800-talet tillkom arbe
tarförstäder, områden med patriciervillor och 
storstadsmässig stenhusbebyggelse. Framstående 
exempel finns på 1900-talets bostadsbyggande.

128 6150/1320
Foteviken-Glostorp mm (delen i Glostorps, 
Lockarps, Oxie, Fosie och Tygelsjö sn). 
Strandzon med betade strandängar. Dösar, ring

vall och äldre vägsträckningar. Odlingslandskap 
med bronsåldershögar och kyrkbyar. Miljön 
sträcker sig in i Vellinge kommun.

181 6164/1331
Södra Sallerup (Södra Sallerups sn). Bebyggelse
miljöer i Södra Sallerup och Östra Kattarps byar 
med omgivande landskap. Förhistoriska boplatser 
och arbetsplatser. Unika flintgruvor från sten- 
och bronsålder.

VELLINGE KOMMUN

128 6150/1320 
Foteviken-Glostorp mm (delen i Eskilstorps, 
Gässie, Hököpinge, Stora Hammars, Södra Åk- 
arps och Vellinge sn). Vidsträckta strandängsom- 
råden. Dösar och storhögar samt intressant sten- 
spärr vid Fotevikens mynning. Landskapet kring 
Hököpinge och Eskilstorps bymiljöer. Miljön 
fortsätter in mot Malmö kommun.

129 6146/1316 
Skanörs ljung (Falsterbo sn). Öppet hedlandskap. 
Boplatsområdet Skyttsie hage med bosättning 
från Kristi födelse och högmedeltid samt Ammer- 
rännan.

130 6146/1313 
Skanör och Falsterbo. Två idag sammanvuxna 
medeltida städer som illustrerar en utveckling från 
medeltidens centrala handelsorter, manifesterat 
genom borgruinerna och kyrkorna, till 1700- och 
1800-talens småstadsidyller, där sjöfart och fiske 
samt jordbruk i mindre skala utgjort de huvudsak
liga näringsgrenarna. Skanör är det enda exemplet 
i landet på en konsekvent tillämpning av 1847 års 
byggnadsstadga i en småstad. Vid sekelskiftet 
1900 blir turistnäringen betydande och sätter sin 
prägel på städernas bebyggelse.

133 6154/1332
Månstorp (Västra Ingelstad och Östra Grevie sn) 
Öppet kuperat landskap med gravhögar. Borgrui
nen Månstorps gavlar från 1500-1600-tal.

136 6148/1332
Fuglie-Mellan-Grevie mm (delen i Mellan- 
Grevie, Södra Åkarp och Östra Grevie sn). Öppen 
bygd med fornlämningar, där Bolmers högar är 
mest framträdande. Mellan-Grevie bymiljö. Mil
jön sträcker sig in i Trelleborgs kommun.
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SKURUPS KOMMUN

144 6145/1353
östra Vemmenhög-Tullstorp (delen i Västra och 
Östra Vemmenhögs sn).Kuperat odlingslandskap 
med fornlämningar. Dybäcks slottsmiljö. Områ
det sträcker sig in i Trelleborgs kommun.

152 6155/1353
Svaneholm (Skurups sn). Slottslandskapet och be- 
byggelsemiljön vid Svaneholm. Stjärneholms 
slottsruin med historisk anknytning till Macleans 
Svaneholm.

155 6151/1354
Skurup (Skurups sn). Bebyggelse av skiftande ål
der vid den på 1800-talet ombyggda medeltids
kyrkan. Prästgården i rött tegel från 1800-talets 
senare del samt folkhögskolan speglar kyrkbyns 
tidigare roll som centralort för bygden.

158 6146/1364
Sjörup-Charlottenlund-Snåresdad (delen i Väst
ra Nöbbelövs och Skivarps sn). Öppen odlings
bygd och kustområde med fornlämningar, främst 
gravhögar från bronsåldern. Miljön omfattar 
främst delar av Ystads kommun.

YSTADS KOMMUN

158 6146/1364
Sjörup-Charlottenlund-Snåresdad (delen i 
Balkåkra, Sjörups och Snåresdads sn). Öppen od
lingsbygd och kustområde med fornlämningar, 
främst gravhögar från bronsåldern. Sjörups gamla 
kyrka från 1100-talet med bybebyggelse från sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal. Charlottenlunds herr
gård har huvudbyggnad från 1800-talets mitt, 
uppförd i medeltidsinspirerad stil, samt äldre eko
nomibyggnader. Landskapsbilden är präglad av 
1800-talet. Miljön omfattar även delar av Skurups 
kommun.

160 6153/1368
Björsjöholm-Balkåkra-Skårby mm (Balkåkra, 
Bjäresjö, Hedeskoga och Skårby sn). Öppen od
lingsbygd med fornlämningar. Miljön vid Balkåk
ra kyrkoruin. Bjäresjö och Skårby kyrkor. Slotts- 
miljöerna vid Marsvinsholm, Bjärsjöholm och 
Ruuthsbo.

162 6151/1371
Krageholm (Sövestads sn). Slottslandskap och be- 
byggelsemiljön vid Krageholm. Miljön vid Söve- 
stad.

166 6150/1383 
Högestad-Stora Köpinge mm (Högestads, Stora 
Herrestad och Stora Köpinge sn). Öppen bygd 
med monumentala fornlämningar. Dösen Trolla
sten och bronsålderns högar. Miljön vid Höge
stads slott och Svenstorps kvarn.

167 6146/1374 
Ystads stadskärna. En av landets bäst bevarade 
medeltidsstäder. Genom det rika och varierande 
byggnadsbeståndet illustreras en kontinuerlig ut
veckling från medeltid till nutid. Såväl stadspla
nen med gatunät och fastighetsindelning som den 
äldre bebyggelsen samt planteringarna och torg
bildningarna har kulturhistoriskt värde.

173 6141/1393 
Kåseberga (Valleberga sn). Den monumentala 
skeppssättningen Ales stenar från järnåldern. Be
byggelsemiljön i Kåseberga fiskeläge.

174 6147/1392 
Ingelstorp-Valleberga-Hagestad (Ingelstorps, 
Löderups och Valleberga sn). Öppen odlingsbygd 
med storhögar och gånggrifter. Kyrkomiljöerna 
samt miljön i Hagestads radby.

175 6142/1396 
Sandhammaren (Löderups sn). Rik fornläm- 
ningsbygd. Miljön kring Sandhammarens fyr med 
livräddningsstation.

TRELLEBORGS KOMMUN

122 6155/1345
Börringe-Anderslöv (delen i Anderslövs sn) 
Landskapet kring Börringesjön. Området sträcker 
sig in i Svedala sn.

136 6148/1332
Fuglie-Mellangrevie mm (delen i Bodarps, Fug- 
lie, Hammarlövs, Lilla Slågarps, Maglarps, Skeg- 
rie, Stora Slågarps, Västra Tommarps och Västra 
Vemmerlövs sn). Odlingslandskap med domine
rande bronsåldershögar. Gårds- och gatehusbe- 
byggelse i byarna och i det öppna landskapet. 
Miljön berör även Vellinge kommun.

138 6150/1338
Fru Alstad (Fru Alstads sn). Kyrkomiljö, offer
källa. Kyrkan är uppförd under 1400-talet och ger 
genom sin markanta gotiska prägel ett påkostat 
och närmast katedralliknande intryck.

95



Malmöhus län

139 6143/1336
Gylle-Dalköpinge (Dalköpinge, Gislövs, Gylle 
och Kyrkoköpinge sn) Öppen odlingsbygd med 
storhögar. Bebyggelsemiljöerna i kyrkbyarna.

141 6138/1345
östra Torp-Smygehamn (Hemmesdynge, Lilla 
Isie och Östra Torps sn). Öppen bygd med forn- 
lämningar, storhögar och gånggrifter. Bebyggel
semiljöer i Östra Torp. Industrihistoriska läm
ningar, kalkugnar. Miljön i Smygehamns fiskelä
ge-

142 6140/1347
Äspö (Lilla Beddinge och Äspö sn). Öppen bygd 
med fornlämningar, storhögar. Bebyggelsemiljön 
i Äspö by.

144 6145/1353
östra Vemmenhög-Tullstorp (delen i Tullstorps 
sn). Öppen odlingsbygd med fornlämningar. Ska
teholms mesolitiska boplats- och gravområde. 
Tullstorps kyrkomiljö. Området sträcker sig in i 
Skurups kommun.
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Hallands län

Om Hallands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet vill riksantikvarieämbetet peka på tre aspekter som är särskilt 
viktiga att slå vakt om inom länet. Det är dels kusten med öppet slättlandskap och längst i norr 
karga klippor, sjöfart, fiske. Dels floddalarna med uråldriga kontakter inåt landet och med 
varierande karaktär sinsemellan. Slutligen är det karaktären av gränsland med danska drag, 
befästningar och handelsstäder med äldre medeltida föregångare.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

KUNGSBACKA KOMMUN

1 6382/1268 
Särö (Vallda sn). Halvö med traditioner som kro- 
nogård och säteri. Miljön formad av 1800-talets 
badortsepok och det tidigare 1900-talets utveck
ling mot en förnäm villaförstad till Göteborg.

2 6379/1272 
Vallda kyrkby (Vallda sn). Jordbruks- och kyrkby 
av hög ålder, troligen med ursprung i förhistorisk 
tid. Välbevarad, för Nordhalland representativ 
bondebebyggelse från 1800-talets mitt samt säteri 
från 1600-talet.

3 6380/1276 
Kungsbacka innerstad. Småstad av medeltida ur
sprung, präglad av handel och hantverk, med en 
för 1800-talets andra hälft och 1900-talets inled
ning karaktäristisk, småskalig trähusbebyggelse.

4 6379/1282 
Hjälm-Rossared (Fjärås sn). Uppodlad dalgång 
och omgivande höjdsträckningar med ett stort an
tal för Nordhalland typiska fornlämningar från 
brons- och järnåldern. Storgårdsanläggningen 
Rossared av medeltida ursprung med underliggan
de torp och arbetarbebyggelse. Fornborg i strate
giskt läge. I Hjälms by vattenfall med flera läm
ningar efter kvarndrift.

5 6372/1266 
Onsala Sandö (Onsala sn). Typiskt Nordhal- 
ländskt kusthedlandskap på klippig ö med läm
ningar från förhistorisk tid i form av rösen, sten- 
sättningar m m samt s k tomtningar från sillfiske
perioderna under medeltid och nyare tid.

för Nordhalland typiska fornlämningstyper, bl a 
unika labyrinter och rösen. Välbevarad lotsplats 
anlagd under 1700-talet i ett område präglat av 
sjöfarten.

7 6360/1265 
Nidingens fyrplats (Onsala sn). En av landets 
äldsta fyrplatser med tradition sedan 1620-talet. 
Dubbelfyrarna från 1834, det nya fyrtornet från 
1946, bostadshus, bodar och andra byggnader, 
trädgårdstäppor m m illustrerar olika stadier i 
fyrplatsens långa utveckling.

8 6370/1271 
Mårtagården och Apelhögens kaptensgårdar
(Onsala sn). Välbevarade och representativa exem
pel på s k kaptensgårdar med ekonomin baserad 
på en kombination av jordbruk och sjöfart, vilka 
var vanliga på Onsalahalvön under 1700- och 
1800-talen.

9 6372/1273 
Onsala kyrkby (Onsala sn). Äldre, betydande 
sockencentrum med bevarade förhistoriska läm
ningar, tidigmedeltida kyrka, prästgård och kloc
karegård från 1700-talet, kyrkstallar, kvarn m m 
från 1800-talet. Kyrkan illustrerar mycket av On- 
salaböndernas välstånd och särart.

10 6374/1284 
Fjärås Bräcka (Fjärås sn). Dominerande grusås 
med delvis öppen ljunghed, äldre färdväg och 
fornborg i strategiskt läge. Framträdande forn- 
minnesområden med bl a storhögar från bronsål
dern och gravfält med resta stenar. Sockencen
trum med kyrka, intilliggande prästgård m m.

6 6365/1268 11 6373/1288
Mönsters lotsplats (Onsala sn). Kustavsnitt med Äskhults by (Förlanda sn). Välbevarad oskiftad
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by med fyra gårdar. Den ålderdomliga, täta gårds
bebyggelsen bevarar en 1700-talskaraktär och det 
omgivande odlingslandskapet en mängd lämning
ar av äldre tiders odling.

12 6370/1277
Tjolöholm (Fjärås sn). Slottsanläggning från se
kelskiftet 1900 med huvudbyggnad i Tudorstil. 
Omgivande trädgårdsanläggning och landskap 
med förhistoriska lämningar samt bl a kyrka, sko
la, sjukstuga och bostäder för godsets anställda.

VARBERGS KOMMUN

13 6336/1285 
Varbergs innerstad. Medeltida slott och fästning 
med bevarade delar från såväl dansk som svensk 
tid. Det äldre stadsområdet »Platsarna» med enkel 
trähusbebyggelse från 1800-talet. Innerstaden 
med rutnätsplan från 1660-talet, småskalig trähus
bebyggelse från 1700- och 1800-talen och monu
mental stenbebyggelse från ca 1860-1910. Bad- 
och kurortsanläggningar med rötter i 1810-talet. 
Kustsanatoriet Apelviken med bevarad sanatorie- 
miljö.

14 6337/1295 
Grimeton. (Grimetons sn). Odlingslandskap 
präglat av tiden efter laga skiftet, med ett stort 
antal delvis unika förhistoriska gravanläggningar. 
Storgårdar med välbevarad, klassicistisk bebyg
gelse. Kyrkby, radiostation.

15 6331/1286 
Träslövsläge (Träslövs sn). Hallands största och 
ännu levande fiskeläge. Naturligt framvuxen be
byggelsestruktur med krokiga, smala, gärdsgårds- 
kantade gator och traditionell trähusbebyggelse. 
Fiskeläget är känt sedan 1500-talet men speglar 
framför allt utvecklingen under 1800- och 
1900-talen.

16 6331/1299 
Dagsås (Dagsås sn). Storgårdar av medeltida ur
sprung med ålderdomlig, välbevarad bebyggelse. 
Kyrkby med tidigmedeltida kyrka, kvarnmiljö, 
skola etc. Gården Klev bildad på 1800-talet och 
med historia förknippad med den halländska lant- 
bruksutbildningen.

19 6321/1308
Ätradalen (Sibbarps sn). Levande, välhävdat, ag
rart landskap, främst präglat under 1800-talet men

med mycket lång kontinuitet i bosättningen. Hög 
fornlämningstäthet från forntidens samtliga epo
ker. Medeltida kyrkor. Välbevarade herrgårds- 
miljöer. Uråldrigt kommunikationsnät. Mark
nadsplats med tradition som livdjursmarknad se
dan 1200-talet. Större delen av området ligger i 
Falkenbergs kommun.

FALKENBERGS KOMMUN

17 _ 6333/1318
Bergs by (Gällareds sn). Ålderdomligt odlings
landskap i skogsbygd med små terränganpassade, 
kraftigt stenbundna tegar och odlingssten i rösen 
och gärdsgårdar samt bevarade och delvis ännu 
hävdade ängsmarker. Välbevarad gårdsbebyggelse 
av hög ålder.

18 6319/1297 
Lindhults gods m m (Stafsinge sn). Sammansatt 
storgårdsmiljö av betydelse för förståelsen av en 
gången tids ekonomiska och sociala struktur, se
dan 1800-talets mitt centrum för bl a kreatursavel 
och jordbrukstekniska nyheter. Välbevarad delvis 
unik bebyggelse. Omgivande odlingslandskap, 
med märgelgravar m m, är ett illustrativt exempel 
på 1800-talets sjösänkningar (Ramsjön).

19 6321/1308 
Ätradalen (Svartrå, Okome, Köinge, Ljungby, 
Alfshögs, Vessige, Abilds, Årstads och Asige sn). 
Levande, välhävdat, agrart landskap, främst präg
lat under 1800-talet, men med mycket lång konti
nuitet i bosättningen. Hög fornlämningstäthet 
från forntidens samtliga epoker. Kyrkbyar och 
medeltida kyrkor. Välbevarade herrgårdsmiljöer. 
Uråldrigt kommunikationsnät. Marknadsplats 
med tradition som livdjursmarknad sedan 
1200-talet. En mindre del av området ligger i Var
bergs kommun.

20 6316/1302 
Vinbergs kyrkby (Vinbergs sn). Välbevarad kyrk- 
miljö som genom bl a ödekyrkogård, prästgård, 
tidstypisk granitkyrka från 1899 och kyrkstallar 
speglar utvecklingen sedan tidig medeltid. Präst
gården har genom sin anknytning till Olof von 
Dahlin personhistoriskt intresse. Även kvarnplat
sen, med medeltida ursprung, har anknytning till 
kyrkan.

21 6313/1298 
Falkenbergs innerstad. Välbevarat äldre stadsom-
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råde med gatunät av medeltida typ. Sydvästlig 
utpost för den nordskandinaviska träbyggnadstra
ditionen. Den småskaliga bebyggelsen represente
rar främst 1800-talets agrara köpstad. Lämningar 
efter medeltida borg och kyrka. Stenvalvsbro från 
1700-talets mitt.

22 6305/1307
Vastaddalen (Eftra sn). Levande och välhävdat 
landskap med stort inslag av förhistoriska läm
ningar och traditionell bondebebyggelse. Partier 
med bevarade äldre odlingslandskap med hävdade 
ängs- och hagmarker, ädellövskogar m m. Kyrka 
och storgårdar med medeltida ursprung. Unik 
kvarnanläggning vid Berte.

HYLTE KOMMUN

23 6329/1336 
Ry (Kinnareds sn). Skogsby med ålderdomligt och 
ännu välhävdat odlingslandskap, bl a ängsmarker 
och naturbeten. Förhistoriska gravar och röj- 
ningsrösen typiska för regionen. Välbevarad, re
presentativ bebyggelse av ålderdomlig karaktär.

24 6331/1346 
Landeryd (Långaryds sn). Stationssamhälle med 
välbevarad järnvägsmiljö vid mindre järnvägs
knutpunkt. Stationshus, lokstallar, järnvägsbostä- 
der m m från decennierna kring sekelskiftet 1900.

25 6328/1362 
Jälluntofta kyrkby (Jälluntofta sn). Stor, ålder
domlig kyrkby med välbevarad traditonell bebyg
gelse, typisk för västra Smålands skogsbygder.

26 6317/1338 
Rydöbruk (Torups sn). Stor, väl sammanhållen 
och differentierad industri- och samhällsmiljö, 
närmast av brukskaraktär. Illustrerar den tidiga 
industrins lokalisering till vattenkraften, storin
dustrins utveckling kring sekelskiftet 1900 och det 
samhälle detta skapat.

27 6318/1362 
ödegärdet (Södra Unnaryds sn). Sammanhängan
de område med välbevarade fossila odlingsläm- 
ningar bestående av bl a åkertegar och röjningsrö- 
sen. Området speglar jordbruket sedan äldre järn
ålder och in i nyare tid.

28 6310/1349 
Femsjö (Femsjö sn). Ålderdomlig, välbevarad

större kyrkby i skogsbygd med för regionen typis
ka fornlämningar, homogen äldre välbevarad 
kyrkbybebyggelse med medeltida kyrka, präst
gård, skolor etc, typiska för ett traditionellt soc
kencentrum. Omgivande odlingslandskap med 
bl a ängs- och hagmarkspartier.

HALMSTADS KOMMUN

29 6302/1316 
Fröllinge-Susegården (Getinge och Kvibille sn). 
Storgårdsanläggningar med anor från medeltiden 
resp 1600-talet, med välbevarad bebyggelse, allé
er, parker m m samt omgivande landskap med 
förhistoriska gravanläggningar och delar av den 
gamla kusthuvudvägen.

30 6299/1317 
Kvibille (Kvibille sn). Odlingslandskap med kon
centration av förhistoriska gravhögar som tyder 
på att området tidigt varit av stor betydelse för 
bygden. Kyrkby, som länge varit bygdecentrum, 
med tidigmedeltida kyrka, tingshus, gästgivare
gård, skolor m m vid äldre sträckning av den 
gamla kusthuvudvägen.

31 6291/1317 
Vapnödalen (Vapnö sn). Vapnö gods, med under
lydande gårdar, illustrerar senmedeltidens danska 
storgårdsbildningar medan Heagård är ett exem
pel på 1800-talets jordbrukssatsning från köp
mannaaristokratins sida. Under 1800-talet inten
sivt uppodlad dalgång med bl a märgelgravar. 
Kyrka av medeltida ursprung och förhistoriska 
gravhögar.

32 6290/1323 
Sperlingholms gods (Övraby sn). Godsanlägg
ning från mitten av 1600-talet i typiskt herrgårds- 
landskap med alléer. Ålderdomlig, välbevarad be
byggelse som även innefattar kapell, f d sjukstuga, 
skola, kraftverk och egen järnvägsstation. Stort 
antal fornlämningar med bl a Hallands största 
gravhög från bronsåldern.

33 6289/1320 
Slottsmöllan-Övraby (St Nikolai församling i 
Halmstad och Övraby sn). Slottsmöllan är en av 
Hallands bäst bevarade äldre industrianläggning
ar. Helhetsmiljön, av brukskaraktär, bevarar en 
1800-talsprägel och är ett exempel på den tidiga 
industrins lokalisering till vattenkraften. Övraby, 
platsen för det äldsta Halmstad, med bl a medelti
da kyrkoruin från 1100-talet.
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34 6284/1311 
Tyludden-Tylöns fyrplats (Söndrums sn). För
historiska gravrösen och bebyggelse som belyser 
olika sidor av kustnäringens utveckling - sjöfar
tens utbyggnad i lots- och fyrplatser, ett mindre 
fiskeläge och »Tältstaden», en tidig badortsbebyg- 
gelse med anknytning till arbetarrörelsen.

35 6287/1319 
Halmstad, innerstaden och östra förstaden.
Medeltida stadsbildning som i gatunät, slott och 
andra lämningar bevarar prägeln av 1600-talets 
befästningsstad. Kyrka från 1400-talets förra 
hälft. Vissa välbevarade och för sydsvensk bygg
nadskultur representativa byggnader från den för
industriella staden. Östra förstaden med rut- 
nätsplan från 1884, järnvägsstation och storskalig 
stenhusbebyggelse.

36 6282/1327 
Stjärnarps gods (Eldsberga sn). Godsanläggning 
med ursprung i 1600-talets dansktid. Herrgårds- 
landskap med park, ädellövskog och öppna od
lingsmarker med märgelgravar.

37 6278/1328 
Eldsbergaåsen (Eldsberga sn). Öppen fullåkers- 
bygd med kontinuitet i bosättningen sedan stenål
dern. Ett stort antal förhistoriska lämningar, bl a 
monumentala högar i dominerande läge, Eldsber
ga medeltidskyrka och by samt storgården Fladje 
med 1700-talsbebyggelse.

LAHOLMS KOMMUN

38 6275/1346
Bollaltebygget (Knäreds sn). Kringbyggd 1700- 
talsgård av sydsvensk typ samt omgivande äldre 
odlingslandskap som med fägata, betesmarker på 
ljunghed, stengärdesgårdar, vattenkvarn m m be

varar drag som under 1700- och 1800-talen var 
typiska för bygden.

39 6272/1331 
Tjärby (Tjärby sn). Jordbrukslandskap med en 
kraftig koncentration av karaktärsskapande för
historiska gravanläggningar - storhögar och resta 
stenar - samt sammanhållen, relativt välbevarad 
kyrkbybebyggelse med f d tingshus och gästgiva
regård vid den gamla kusthuvudvägen.

40 6268/1339 
Lagadalen (Laholms, Ysby, Ränneslövs och Knä
reds sn). Exempel på vattenkraftsutbyggnaden vid 
1900-talets början i södra Sverige. Sju monumen
talt formade kraftverksmiljöer i tidstypisk stil, 
med bebyggelse, dammar, tilloppskanaler och ny
skapade sjösystem.

41 6269/1330 
Laholms innerstad och Lagaholm. Medeltida 
stadsbildning och borgruin - ett exempel på den 
danska centralmaktens behov av stödjepunkter i 
rikets periferi. Välbevarad helhetsmiljö med me
deltida gatunät och bebyggelse med inslag från 
1700-1900-tal. En utpost för den sydskandinavis- 
ka byggnadskulturen baserad på korsvirke och 
tegel. Medeltida kyrka. Stenvalvsbro från 1700-ta- 
let. Kungsladugård öster om Lagaholm.

42 6259/1326 
Dömestorp mm (Skummeslövs och Hasslövs sn). 
Herrgårdslandskap i fullåkersbygd med alléer och 
märgelgravar. De båda storgårdarna Dömestorp 
och Skottorp är omnämnda redan på 1400-talet 
och har i hög grad präglat bygden. Hasslövs me
deltida kyrka med intilliggande prästgård och 
skola. På Hallandsås ett stort område med fossil 
åkermark, flera stora bronsåldersrösen och en 
mindre hällristning.
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Göteborgs och Bohus län

Om Göteborgs och Bohus län i riksantikvarieämbetets beslut:

”De naturgeografiska förhållandena tillsammans med den långa historiska period då länet 
bildade gränsområde och tillhörde Norge har skapat en kulturhistorisk särprägel. Detta marke
ras även i det arkeologiska materialet, som delvis är av stort internationellt intresse, inte minst 
stenkammargravar och hällristningar. Göteborgsområdet var under många århundraden landets 
enda kontaktpunkt med Västerhavet. Av särskilda ekonomiska förhållanden kan utöver sjöfar
ten särskilt fiske och stenindustri nämnas.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

GÖTEBORGS KOMMUN

1 6409/1262 
Bronsålderssundet (Björlanda sn). Rik och väl- 
bevarad bronsåldersmiljö med boplatser samt 
gravar i form av rösen och stensättningar, lokali
serade längs en dalgångs tidigare strandlinje.

2 6403/1270 
Göteborg. Stadsområdet med 1600-talsstaden 
(city mm). 1600-talets rutnätsplan efter holländskt 
mönster med kanaler och befästningssystem utgör 
stommen i dagens stadplan. Stadskärnan inom 
vallgraven har varierad, i huvudsak småskalig be
byggelse och bevarade befästningsrester visar sta
dens betydelse som befäst stad. Flera gatustråk 
som området vid Gustav Adolfs Torg, Stora 
Hamnkanalen och Stora Nygatan präglas av det 
tidiga 1800-talets tomtindelning och byggande. 
Grönstråket utanför vallgraven visar hur parker 
och planteringar togs in som viktiga delar i 
1800-talets stadsplan. Sedan staden på 1860-talet 
vidgats med stora bostadsområden utanför vall
graven började den gamla staden omvandlas till 
cityområde för butiker, kontor och banker. För
vandlingen märks tydligt vid Södra och Västra 
Hamngatorna där köpmanshusen började ersättas 
med bankpalats på 1880-talet. Delområden av in
tresse är Haga med trähusbebyggelse från 1800-ta- 
let, Stenstaden med påkostade stenhus från pe
rioden 1870-1925, den i nationalromantisk anda 
uppförda egnahemsmiljön i Landala, 1930-talets 
lamellhusmiljö i Övre Johannesberg, experiment
bostadsområdet Norra Guldheden från 1945, bo
stadsområdet Majorna, landshövdinge- och la- 
mellhusområdena Kungsladugård-Sandarna, om
rådet Klippan-Carnegie-Gamla Älvsborg med be
byggelsehistorisk utveckling från medeltiden, vil
la-, radhus- och parkområdet Änggården-Botanis-

ka-Slottsskogen, industrimiljön Gårda-Åvägen 
med byggnader från perioden 1880-1930, Bagare
gården med landshövdingehus i utpräglad natio
nalromantisk stil och tidstypisk stadsplan från 
1910-talet, Västra Torpa där 1940-talets bostads- 
sociala stadsplanemässiga och arkitektoniska idéer 
första gången prövades i Göteborg samt Lindhol
mens unika arbetarstadsdel i anslutning till varvet.

3 6401/1275 
Delsjön (Örgryte sn). Rik insjöboplatsmiljö från 
stenåldern.

4 6416/1271 
Djupedal (Säve sn). Fornborgar, topografiskt in
tressanta och välbevarade tvillingborgar, järnål
der?

5 6402/1266 
Nya varvet (Göteborg). Unik miljö med marina 
(militära) anläggningar och bostadsbebyggelse 
framvuxen i samspel delvis efter plan från 
1700-talet.

6 6403/1264 
Nya Älvsborg (Lundby sn). Välbevarad befäst
ning från 1600-talet med tillhörande kyrkogårds- 
holme.

7 6395/1260 
Styrsö (Styrsö sn). Skärgårdsmiljö med det fornti
da fångstsamhällets fornlämningar och en vari
erad bebyggelse som ger uttryck för de olika öar- 
nas skilda utveckling. Exempel på äldre jord- 
bruksbebyggelse med fiske, rena fiskelägen och 
badortsbebyggelse. Särskilt värdefulla är Vinga 
fyr- och lotsplats samt Känsö fd karantänanstalt,
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som är den enda bevarade anläggningen av sitt 
slag i Nordeuropa.

8 6407/1257 
Tumlehed (Torslanda sn). Markerad dalgång med 
exeptionellt rik boplatsmiljö och lättillgänglig och 
innehållsrik hällmålning med fångstmotiv från 
äldre stenålder.

9 6419/1281 
Vättlefjäll (Angereds och Bergums sn). Medeltida 
kolonisationsområde i skogsbygd med påtagliga 
och välbevarade lämningar av äldre brukning. 
Miljön omfattar, tätt samlade, 7 av de 12 Vätt- 
lefjällsgårdarna som var för sig innehåller intres
santa minnen från en lång odlingsutveckling. Går
darnas inägogränser överensstämmer väl med 
1700-talets, och det finns övergivna husgrunder, 
hägnader och fägator, åkrar och vattenhål från 
flera olika tidsskeden.

10 6415/1266 
öxnäs by (Säve). Samlad bybebyggelse i rik järn- 
åldersbygd. Välbevarat odlingslandskap som visar 
de stora dragen i jordbrukets utveckling från järn
ålder till laga skiftet.

15 6420/1270
Kastellegården-Ragnhildsholmen (Save sn). I 
den värdefulla miljön, som även innefattar Ytter- 
by sn i Kungälvs kommun, finns ett av Bohusläns 
bäst bevarade gravfält, den medeltida borgruinen 
Ragnhildsholmen, området kring Kastellegården 
med Ytterby gamla kyrkoruin, en kolerakyrko
gård, en skansanläggning och lämningar under 
mark efter gamla Kungahällas stadsområde. Den 
medeltida staden övergavs sedan den bränts av 
svenskarna år 1612, och av de forna klosterdomä
nerna bildades Kastellegården. I svensk ägo kom 
denna att bli först kungsgård och efter 1693 över
steboställe.

HÄRRYDA KOMMUN

12 6393/1302
Storåns dalgång (Björketorps sn). Naturskönt od
lingslandskap i bred dalgång med bibehållet äldre 
bebyggelsemönster, vägnät och hägnadssystem. 
Bebyggelsen är framvuxen under en lång tidsrymd 
och uppvisar både äldre och yngre hustyper, i 
flera fall kompletta gårdar och/eller byar.

71 6393/1292
Håltet (Landvetters sn). Fossila åkrar, ålderdom
liga åkerformer mm. Tidsskede 1700-1900-tal. 
Landskap med ålderdomlig hävd.

KUNGÄLVS KOMMUN

13 6421/1274 
Kungälvs gamla stad-Bohus. En av Nordens 
mest välbevarade trästäder med bebyggelse från 
1700- och 1800-tal. Staden ligger invid gränsfästet 
Bohus, med anor från tidigt 1300-tal och uppförd 
i ett strategiskt läge vid Nordre Älv. Hit flyttade 
efter 1612 staden Kungahällas innebyggare och en 
ny stad uppfördes på fästningsholmen. Platsen 
övergavs till förmån för läget av dagens Kungälv, 
som uppstod i slutet av 1600-talet.

14 6426/1250 
Marstrand. Välbevarad stadsmiljö med bevarad 
medeltida topografi, trähusbebyggelse från 1700- 
och 1800-tal och starka inslag av badortsanlägg- 
ningar från 1800-talet. Under 1600-talet började 
staden befästas, och sedan området blev svenskt 
uppfördes Carlstens fästning. Denna erhöll sitt 
nuvarande utseende efter en ombyggnad 1834-57 
då de mäktiga utanverken i granit tillkom.

15 6420/1270 
Kastellegården-Ragnhildsholmen (Ytterby sn). I 
den värdefulla miljön som även innefattar Säve sn 
i Göteborgs kommun finns ett av Bohusläns bäst 
bevarade gravfält, den medeltida borgruinen 
Ragnhildsholmen, området kring Kastellegården 
med Ytterby gamla kyrkoruin, en kolerakyrko
gård, en skansanläggning och lämningar under 
mark efter gamla Kungahällas stadsområde. Den 
medeltida staden övergavs sedan den bränts av 
svenskarna år 1612, och av de forna klosterdomä
nerna bildades Kastellegården. I svensk ägo kom 
denna att bli först kungsgård och efter 1693 över
steboställe.

16 6431/1279 
Solberg-Hede (Romelanda sn). Välbevarad sam
manhållen bybebyggelse. Kommunikationshisto- 
riskt intresse med olika väggenerationef och min
nesstenar.

17 6430/1262 
Solberga-ödsmål (Solberga sn). Representativt 
jordbruksområde för södra Bohuslän med kyrka 
och utskiftad bybebyggelse. Äldre odlingsland-

105



Göteborgs och Bohus län

skap med gravfält och monumentalgravar, fossila 
åkrar, stensträngssystem och röjningsrösen.

18 6429/1256
Älgön (Lycke sn). Sammansatt skärgårdsmiljö 
med förhistoriska boplatser, kustjordbruk och in
dustrilämningar från de stora sillfiskeperioderna. 
Spår av äldre odlingslandskap och ljungbränning.

LYSEKILS KOMMUN

19 6486/1247 
Centrala Bro (Bro sn). Område med lång bebyg
gelsehistorisk tradition och lämningar från fram
för allt medeltid och senare. Inslag av boplatser 
från stenålder samt hällristningar finns även. Sto
ra och välmående gårdar med i huvudsak 
1800-talsbebyggelse. Medeltida kyrka och kastal 
och typisk kyrkbybebyggelse med prästgård, sko
la, affär och mejeri. Senare centrumfunktioner är 
förskjutna till det samhällen som uppstått kring 
järnvägsstationen.

20 6466/1245 
Fiskebäckskil (Skaftö sn). Gammalt kustsamhälle 
med väl bevarat bebyggelsemönster. Under 
1800-talets förra del förvandlas det forna fiskar
samhället till ett av Bohusläns viktigaste skeppar- 
samhällen. Skepparkåren manifesterar sin bety
delse med husbyggande som sammanfaller med 
schweizerstilens genombrott. Betydande badort.

21 6483/1248 
Immestad-Backa (Brastads sn). Monumentala 
hällristningar, sedan länge kända och bundna till 
lokal tradition. Dess läge i landskapet och sam
band med gravfält i en för övrigt gravfältsfattig 
kommun säger mycket om landskapets utnyttjan
de under en lång förhistorisk period.

22 6472/1241 
Stora och Lilla Kornö (Lyse sn). Väl bevarade 
fiskelägen. Kontakten näringsliv - bebyggelsen är 
påtaglig. Tidsskede 1700-1800-tal.

23 6468/1243 
Lysekils stad. Miljön som bl a omfattar Gamla 
stan, Havsbadsområdet och Centrala Lysekil 
speglar tydligt de olika stegen från fångstbaserad 
kustbosättning till industri- och handelscentrum 
för regionen.

MUNKEDALS KOMMUN

24 6494/1249 
Bärfendal (Bärfendals sn). Karaktäristiskt dal- 
gångslandskap med bebyggelse i traditionella 
lägen med kyrka från äldre medeltid. Märklig 
hällmålning.

25 6492/1253 
Sältorna-Färlev (Svarteborgs och Håby sn). Ka
raktäristiskt landskap vid kusten med bl a saltäng
ar. Fossila åkrar, stensträngssystem, röjningsrö
sen, hamnplats, knutpunkt.

26 6492/1259 
Torp-Munkedal (Håby och Foss sn). Örekilsäl- 
ven med industriell verksamhet från 1600-talet 
och framåt. Sågverk, massa- och pappersbruk, 
manufaktur- och mekanisk industri, skolor. Grav
fält.

74 6515/1266
örekilsälven (Krokstads sn). Dalgångsbygden 
från länsgränsen till Elseröd-Nordby. Traditio
nell bebyggelse och fornlämningsmiljöer.

MÖLNDALS KOMMUN

28 6399/1276 
Gunnebo (Mölndals sn). Medeltida godsbildning 
med nuvarande huvudbyggnad »Gunnebo slott» 
färdigställd 1796. Byggnaden är uppförd av tim
mer och i gustaviansk stil. Såväl herrgårdsbyggnad 
som de stora omgivande parkerna i fransk och 
engelsk stil utformades av arkitekten C. W. Carl- 
berg.

29 6400/1275 
Mölndalsåns industriområde och kvarnbyn
(Mölndals sn). Välbevarad industrimiljö med anor 
sedan medeltiden. Fallen har nyttjats för kvarn
drift sedan medeltiden till 1940-talet då den sista 
kvarnen lades ned. På 1600- och 1700-talet fanns 
här ett 40-tal kvarnar och viss manufakturtillverk
ning. Större delen av den nuvarande bebyggelsen 
kom till i samband med att verksamheten vid fal
len industrialiserades vid mitten av 1800-talet. 
Med sina många industrier längs fallen och bo
stadsbebyggelse som är knuten till dessa utgör 
området en mycket viktig industrihistorisk enhet.
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ORUSTS KOMMUN

30 6454/1254 
Haga (Stała och Tegneby sn). Fornlämningsrikt 
område med länets största koncentration av sten- 
kammargravar, varav Hagadösen är den mest kän
da. Här kan skönjas ett från förhistorisk tid myc
ket långt och kontinuerligt landskapsutnyttjande 
som under medeltiden manifesteras i byggandet 
av Tegneby kyrka.

31 6454/1262 
Kultehamn (Långelanda sn). Stor koncentration 
av ruiner efter utmarksbebyggelse och befintlig 
torpbebyggelse. Lämningarna härrör troligen från 
1700- och 1800-talen.

32 6446/1245 
Mollösund (Mollösunds sn). Välbevarat karaktä
ristiskt fiskeläge. Ett av Bohus läns äldsta fiskelä
gen.

33 6460/1248 
Morlanda-Torebo (Morlanda sn). Fornlämnings
rikt område, särskilt stenålder, kring välbevarad 
säterimiljö och medeltida kyrka. Monumentalgra
var (dösar), boplatser och fornborg.

34 6451/1238 
Nordvästra Orustskärgården (Gullholmens och 
Käringöns sn). Människans ianspråktagande av 
skärgården och verksamheter betingade av närhe
ten till saltsjön belyses av välbevarade fiskarsam
hällen och övergivna bosättningar, industriruiner, 
fyrplats och landskap. De tätt bebyggda Gullhol- 
men, Käringön och Råön fick fast bosättning un
der 1500- och 1600-talet. Måseskärs fyr från 1865, 
en sk heidenstammare, var en av Bohusläns första 
järnfyrar.

PARTILLE KOMMUN

35 6408/1273
Jonsered (Partilie sn). Välbevarad industrimiljö, 
där bebyggelse och anläggningar, uppbyggda som 
mönstersamhälle enligt fast plan, speglar hela 
1800-talets industrihistoria. På platsen anlades vid 
1830-talet textilfabriker, gjuteri och mekanisk 
verkstad. Den täta industri- och bostadsbebyggel
sen innehåller en tegelarkitektur från 1840-talet 
tills idag som är av stort kulturhistoriskt värde.

SOTENÄS KOMMUN

36 6479/1231 
Smögen (Askums sn). Ett av Bohusläns äldsta fis
kelägen. Sekelskiftesbebyggelse med stor varia
tion.

37 6489/1242 
Tossene (Tossene sn). Rik fornlämningsmiljö med 
ett stort antal hällristningar. Äldre odlingsland
skap och bebyggelse.

38 6488/1244 
Äby (Tossene sn). Fornlämningsmiljö med viktig 
hällristningslokal, monumentalgravar, samt väl
bevarad säterianläggning av 1800-talskaraktär.

STENUNGSUNDS KOMMUN

39 6438/1264 
Anrås (Jörlanda sn). Odlingslandskap med bebyg
gelse och fornlämningar. Gravfält, bybebyggelse 
med väl bevarad 1700-talsgård.

40 6435/1261 
Ramsön (Jörlanda sn). Hakefjordens största ö 
med ålderdomlig bebyggelse och fornlämningar.

STRÖMSTADS KOMMUN

41 6547/1238 
Blomsholm (Skee sn). Fornlämningsområde, Bo
husläns mest framträdande järnåldersmiljö, med 
sju gravfält och många monumentala anläggning
ar i form av storhögar, domarringar och en 
skeppssättning. Vid det nordligaste gravfältet 
finns fossila åkrar. I miljöns västra del ligger 
Blomsholms säteri med välbevarad trähusbebyg
gelse från 1700-talet.

42 6550/1249 
Krokstrand (Skee sn). Välbevarat stenhuggarsam- 
hälle från 1800-talets slut där flera välbevarade 
anläggningar och byggnader speglar en viktig del 
av den västsvenska industrihistorien.

43 6546/1243 
Massleberg-Jörlov (Skee sn). Fornlämningsmiljö i 
jordbruksbygd med kontinuitet från stenålder till 
medeltid. I miljön finns gravfält och inslag av 
monumentala gravar, hällristning samt forn- 
borgar.
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44 6535/1233 
Råssö-Rundö (Tjärnö sn). Ålderdomligt odlings
landskap med fiske- och jordbruksbebyggelse, fri
liggande sjöbodar och magasin.

45 6542/1240 
Skee-Folkestad (Skee sn). Odlingslandskap med 
fornlämningar och kyrkomiljö. Medeltida kyrka, 
prästgård och skola. Gravfält med inslag av mo
numentala anläggningar.

46 6561/1240 
Svinesund (Högdals sn). Kommunikationsmiljö 
och och sedan 1600-talet gränsort med befäst- 
ningsanläggningar från 1700-talet. Äldre färjelä- 
ge-

73 6534/1225
Sydkoster-Tjärnö (Tjärnö sn). Jordbruks- och fi- 
skelägesmiljö med äldre odlingslandskap. Utskif
tad bybebyggelse.

(Utredningsområde) 6543/1233
Strömstad. Stadskärnan.

TANUMS KOMMUN
47 6496/1243 
Bottnadalen (Bottna sn). Fornlämningsrika dal
gångar med småskalig jordbruksbebyggelse och 
medeltida kyrkor. Utskeppningsplats med maga
sin. Monumentalgravar, gravfält och hällristning
ar.

48 6506/1237 
Fjällbacka (Kville sn). Välbevarat karaktäristiskt 
kustsamhälle, fiskeläge.

49 6528/1262 
Flötemarksön (Naverstads sn). Välbevarad torp
miljö på utmark till medeltida kolonisationsgår- 
dar.

50 6517/1237 
Greby (Tanums sn). Mycket stort och välbevarat, 
märkligt gravfält med nära 200 kända anläggning
ar. Tätt bestånd av gravhögar där flera av de större 
högarna är krönta av resta stenar.

51 6523/1232 
Havstenssund (Tanums sn). Välbevarat karaktä
ristiskt kustsamhälle, fiskeläge. Särpräglad tomt
indelning.

52 6512/1242 
Kalleby (Tanums sn). Unika hällristningar i forn- 
lämningsrik dal. Monumentalgravar, gravfält.

53 6499/1241 
Nasseröd-Torp-Södra ödsmål (Svenneby och 
Kville sn). Stor hällristningskoncentration mm. 
Monumentalgravar.

54 6519/1244 
Oppen-Fossum (Tanums sn). En av landets vikti
gaste hällristningsområden med ovanligt högklas
siga inslag såsom Fossumristningen, ett storröse 
och en av länets största långhögar. Välbevarad 
äldre bebyggelse.

55 6522/1236 
Sannäs (Tanums sn). Välbevarat karaktäristiskt 
kustsamhälle, fiskeläge.

56 6516/1241 
Tanumsslätten (Tanums sn). Unik koncentration 
av monumentala hällristningar av internationellt 
intresse. Ett stort antal gravar från brons- och 
järnålder ligger i direkt anknytning till dagens 
bebyggelselägen och antyder ett kontinuerligt 
landskapsutnyttjande allt sedan bronsåldern. Den 
äldre bebyggelsen är väl bevarad och representativ 
för denna del av länet.

57 6524/1256 
Västra Bullarestranden (Mo och Naverstads sn). 
Sammansatt område med lång kontinuitet. Stor 
fornlämningskoncentration i anslutning till me
deltida kyrka och administrativt centrum. Områ
det hålls samman av en äldre vägsträckning. Be
byggelsen är genomgående väl bevarad och ligger i 
för trakten karaktäristiska krönlägen. Järnål- 
dersgravfält med flera storhögar.

72 6525/1230
Kalvö-Trossö-Lindö (Tanums sn). Välbevarad tät 
bybebyggelse och hårt betad hällmark. Fiskebe- 
byggelse.

TJÖRNS KOMMUN

58 6427/1242
Pater Noster (Klädesholmens sn). Välbevarad 
fyrplatsmiljö och välkänt sjömärke med rik histo
ria och sägenbildning. Fyr av Heidenstamskon- 
struktion från 1868 och bostadsbebyggelse med
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skollokal för fyrmästare och fyrvaktare med fa
miljer.

59 6442/1249 
Pilane (Klövedals sn). Intressant och fornläm- 
ningsrikt område där boplatser från stenålder och 
hällristningar ligger i anslutning till ett av länets 
största gravfält. Det monumentalt belägna grav
fältet innehåller omkring 100 anläggningar av fle
ra skilda typer.

60 6440/1249 
Säby (Klövedal och Stenkyrka sn). Odlingsland
skap med ålderdomlig form samt byar med utskif
tad bebyggelse.

61 6442/1258 
Valla-Röd (Valla sn). Fornlämningar med lång 
kontinuitet, landskap med utskiftad bybebyggel
se.

62 6430/1250 
Åstol (Rönnängs sn). En av Västkustens tätaste 
bebyggelseområden, belägen på en kal ö. Fisket 
har varit den helt dominerande näringen och präg
lat bebyggelsens lokalisering och utformning. 
Samhället utvecklades under sillperioden i slutet 
av 1700-talet och genomgick en intensiv bebyggel
sefas under perioden 1920-1950.

UDDEVALLA KOMMUN

63 6461/1276 
Bredfjället (Forshälla sn). Randområde med stort 
antal torplämningar. Äldre odlingslandskap med 
ålderdomliga åkerformer, ängar och hagar.

64 6470/1252 
Centrala Bokenäs (Bokenäs sn). Ovanligt tät 
förekomst av bronsålderns monumentalgravar i 
krönläge. Tidigmedeltida sockencentrum, synbar
ligen helt utan inslag av järnåldersgravar. Kyrko-

miljö med kyrkor från 1100-talet och sekelskiftet 
1900. Prästgård med parstuga från 1600-talet. 
Äldre odlingslandskap med ålderdomliga åkerfor
mer, ängar och hagar samt gårdsbebyggelse från i 
huvudsak sent 1800-tal.

65 6466/1251 
Dragsmarks klosterruin (Dragsmarks sn). Kyr- 
komiljö med träkyrka från år 1752 och lämningar 
efter ett medeltida kloster. Småskaligt jordbruks
landskap och äldre bostadsbebyggelse av tidsty
pisk karaktär. Klostret, som grundades vid 
1200-talets mitt av munkar från premonstraten- 
serorden, var en av de mer betydelsefulla anlägg
ningarna i det medeltida Norge.

66 6480/1257 
Dynge ruin och Gullmarsbergs säteri (Skreds
viks sn). Medeltida befäst gård och säteribildning 
från 1600-talet, monumentalt och strategiskt lo
kaliserade på en udde i det inre av Gullmarsfjor- 
den. Den tidiga anläggningen Dynge hus uppför
des som en kronans borg vid 1200-talets mitt och 
övergavs på 1500-talet. Säteriet Gullmarsberg 
uppfördes på 1600-talet av Rutger von Aschen
berg och blev på 1940-talet återställt i sitt ur
sprungliga karolinska utseende.

67 6474/1272 
Gustavsberg (Uddevalla sn). Landets äldsta beva
rade badort med bebyggelse från sent 1700-tal och 
1800-tal. Det var ursprungligen ett landeri med 
namnet Baggetofta och känt för sina mineral
källor. Namnbytet skedde 1774 vid bildandet av 
en barnhusstiftelse.

ÖCKERÖ KOMMUN

69 6409/1251
Hällsö-Burö m fl öar (Öckerö sn). Stor koncen
tration välbevarade tomtningar.
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Älvsborgs län

Om Älvsborgs län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Älvsborgs län är sammansatt av Dalsland och Västergötlands södra och västra delar, och är 
därmed kulturhistoriskt mångskiftande. Genom Göta älvs betydelse bildas ett historiskt cent
rum vid dess utlopp ur Vänern. En serie tätorter utmed älvens lopp har varit av central betydelse 
i äldre tid, inte minst med hänsyn till den gamla riksgränsen mot Norge. I västgötadelen utgör 
Ätradalen Västsveriges bästa motsvarighet till de fornlämningstäta dalgångsbygder som känne
tecknar Mälarområdet. I länet finns goda exempel på äldre agrarbebyggelse, lämningar av fossila 
åkersystem samt viktiga industristrukturer, t ex textilindustrin i Sjuhäradsbygden.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

ÅMÅLS KOMMUN
1 6528/1316 
Yttre Bodane (Ånimskogs sn). Bergigt skärgårds- 
avsnitt med koncentration av rösen i fossil kuströ- 
semiljö. Välbevarad fyr och fyrvaktarboställe av 
sjö- och kommunikationshistoriskt intresse.

2 6557/1317 
Forsbacka (Mo sn). Välbevarad bruksherrgård 
med tillhörande bebyggelse från perioden 
1747-1878. Arbetarbostäder uppförda 1820.

3 6553/1309 
Edsleskogs prästgård (Edsleskogs sn). Kyrko- och 
prästgårdsmiljö. Ålderdomligt odlingslandskap 
med några av Dalslands bäst bevarade ängs- och 
hagmarksområden.

4 6538/1319 
Nötön-Ustön m fl (Tösse med Tydje sn). Skär- 
gårdslandskap med rösegravfält och enstaka rö
sen. Miljön ger antydan om bronsåldersbygdens 
och odlingslandskapets utbredning under förhis
torisk tid.

5 6542/1320 
Ekholmen-Drängsholmen (Tösse med Tydje sn). 
Skärgårdslandskap med rösegravfält och enstaka 
rösen. Området ger antydan om bronsåldersbyg
dens och odlingslandskapets utbredning under 
förhistorisk tid. Här finns även några fornborgar.

6 6562/1320 
Låbyn (Mo sn). Ålderdomligt landskap med by på 
bytomt som visar den agrara bebyggelsestrukturen 
under 1700- och 1800-talen. Skolhus, lärarbostad

samt välbevarade Dalslandsstugor och parstugor 
med tillhörande ekonomibyggnader.

7 6552/1322
Åmål. Den centrala staden. 1600-talets rätvinkliga 
stadsplan. Välbevarad 1700- och 1800-tals träbe- 
byggelse. Många miljöer och solitärer som beskri
ver stadens bebyggelsehistoriska utveckling.

BENGTFORS KOMMUN
8 6528/1291 
Bäckefors bruk (Bäcke sn). Bruksgata med väl
bevarade arbetarbostäder, skola och herrgård. 
Lämningar av gamla bruket och sågen. Det grun
dades 1767 och var vid 1800-talets mitt Dalslands 
största stångjärnsbruk. Tillhörande skog med torp 
och torplämningar.

9 6530/1304 
Dalslands kanal (delen i Laxarby Steneby, Tissel
skog och Ärtemarks sn). Invigd 1868 som trans
portled för de Dalsländska järnbruken, sågverken 
och pappersbruken. Den består av ett system av 
slussar och korta kanalsträckor som sammanbin
der Dalslands många sjöar. I miljön ingår även 
Tisselskogs hällristningar, Billingsfors och Dals 
Långeds brukssamhällen, Bengtsfors bro och sluss 
samt Baldersnäs herrgård.

DALS-EDS KOMMUN
10 6537/1278 
Dals-Ed (Dals-Eds sn). Fornlämningsområde med
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bl a koncentration av fem gravfält vid Äng-Eds- 
bräckan, två gravfält vid Dals-Eds kyrka, rösen 
vid Haknäs och storhög vid gravfältet i Äng. By- 
gravfält vid Hindalebyn och gravfält vid Ullerön. 
Eds skansar från 1700- och 1800-talet.

11 6527/1269
Töftedal-Gesäter (Töftedals och Gesäters sn). Ål
derdomligt betespräglat landskap med opåverkad 
ensamgårdsbebyggelse. Fornlämningar från brons- 
och järnålder. Kyrkbyar i olika terränglägen.

FÄRGELANDA KOMMUN
12 6522/1281 
Råggärd (Råggärds sn). Kulturmiljö med tre 
höggravfält, kyrkby och ålderomlig vägsträck- 
ning på moränås. Varierad skogs- och odlings
bygd. Ålderdomligt landskap.

13 6505/1280 
Valbodalen (Färgelanda, Högsäters, Järbo, Torps 
och Ödeborgs sn). Dalgångslandskap där det kul
turhistoriska värdet konstitueras av områdets 
gravfält och kyrkor. Bebyggelse av stort kultur
historiskt värde belyser områdets kontinuerliga 
landskapsutveckling.

MELLERUDS KOMMUN
9 6530/1304
Dalslands kanal (delen i Skålleruds sn). Invigd 
1868 som transportled för de dalsländska järnbru
ken, sågverken och pappersbruken. Den består av 
ett system av slussar och korta kanalsträckor som 
sammanbinder Dalslands många sjöar. I miljön 
ingår Köpmannebro med sluss och hamn, Upp- 
eruds järnbruk och äldre fabriksanläggningar och 
en teknikhistoriskt intressant akvedukt vid Håve- 
rud.

14 6502/1313 
Dalbergså (Bolstads sn). Dalaborgs slottsruin från 
1300-talet. Hällristningar och kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Kvantenbergs säteri med en 
äldre flygelbyggnad från 1785, huvudbyggnaden 
och en andra flygelbyggnad är uppförd 1818.

15 6515/1307 
Holm-östanå (Holms sn). Rikt koncentrerat 
fornlämningsområde och medeltida kyrka. Bergs 
herrgård är ett av Dalslands sannolikt äldsta säte

rier och avspeglar Dalboslättens storbondebygd i 
äldre tid.

16 6516/1302
Gunnarsnäs (Gunnarsnäs sn). Kyrka med medel
tida ursprung och klockstapel klädd med skiffer. 
Ekholmens exteriört och interiört välbevarade 
herrgård från slutet av 1700-talet. Tak och fasader 
blev skifferklädda i början av 1800-talet. Hällans 
by, delvis utskiftad vid laga skifte på 1850-talet. 
Välbevarade gårdsbyggnader.

69 6523/1300
Hallersbyn mm (Bolstads sn). Väl sammanhållna 
bymiljöer. Hallersbyn, Tångebyn, Källhult, Kärr 
och Tegen är representativa för Dalsländsk bygd 
under 1800-talet.

VÄNERSBORGS KOMMUN
17 6470/1300 
Västra Tunhem (delen i Västra Tunhems och Vä
nersborgs sn). Odlingslandskap på slätten nedan
för Hunneberg. Tre större höggravfält. Märklig 
kyrka och prästgård. Herrgårdar vid Forstena och 
Nygård. Bybebyggelse vid Hol och arbetarbebyg- 
gelse vid Floget mm. En del av miljön berör Troll
hättans kommun.

18 6475/1295 
Brätte-Vassända (Vänersborgs sn). Delvis frilagt 
stadsområde från 1600-talet. Vassända kyrkoruin.

19 6478/1303 
Halleberg (Västra Tunhems och Vänersnäs sn). 
Fornborgen på Halleberg, rösegravfältet vid Gry
tet, domarring och hög vid Hästevadet. Boplatser 
från stenåldern. Äldre kalkugnar och kyrkplats.

20 6478/1296 
Vänersborg. Rutnätsplanen och kulturaxeln med 
museum, Plantaget, torget och residenset. Intres
sant trähusarkitektur.

21 6489/1288 
Hästefjorden (Frändefors sn). Boplatsområde 
med stort antal mesolitiska och neolitiska inlands- 
boplatser.

68 6475/1297
Karls grav (Vänersborgs sn). Kanalsystem från 
1600-talet med bevarade slussar från 1700-talet. 
En av landets första egentliga kanaler.
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TROLLHÄTTANS KOMMUN
17 6470/1300
Västra Tunhem (delen i Norra Björke och Väne- 
Åsaka sn). Odlingslandskap på slätten nedanför 
Hunneberg. Huvuddelen av miljön berör Väners
borgs kommun.

22 6452/1300 
Kobergs slott (Lagmansereds sn). Delar av slottet 
härrör troligen från 1400-talet. Ombyggt på 
1890-talet av slottsarkitekten Fredrik Liljekvist. 
Ekonomibyggnader från omkring 1900 med bl a 
stall i nationalromantisk stil. Tillhörande enhet
ligt utformade arrendegårdar ger odlingsbygden 
en speciell karaktär.

23 6467/1293 
Trollhättan (Trollhättans sn). Slussarna och 
kraftverken med tillhörande anläggningar, broar, 
tjänstemannabostäder mm. Rikligt med fornläm- 
ningar från stenåldern till järnåldern.

24 6458/1289 
Sjuntorp (Fors sn). Ett av landets äldsta bomulls
spinnerier. Fabrikerna belyser på ett illustrativt 
sätt textilindustrins framväxt under 1800- och 
1900-talen. Miljön innehåller också tjänste- och 
arbetarbostäder samt foreningshus.

25 6456/1290 
Rommele kyrkby (Rommele sn). Kyrka, klock
stapel och prästgård från 1700-talet. Skola och 
kyrkby med närmast oskiftad struktur. Gravfält 
från järnåldern.

LILLA EDETS KOMMUN
27 6455/1284 
Tösslanda (Fuxerna sn). Ålderdomligt odlings
landskap, två välbevarade gårdar med tillhörande 
uthus. Miljön omspänner perioden från 1600-ta- 
lets slut till 1900-talets början.

28 6458/1286 
Åsbräcka (Åsbräcka sn). Kyrkomiljö, kyrkby med 
skolhus, fornlämningar, ålderdomligt välbevarat 
odlingslandskap

76 6460/1274
Bredfjället (Hjärtums sn). Område som ansluter 
till torpmiljön Bredfjället i Göteborgs och Bohus 
län.

ALE KOMMUN
29 6434/1287
Skepplanda mm. Områden med gravfält, fossila 
åkrar, hällristningar och skålgropar. Bro och gäst- 
giveri. Skepplanda kyrkomiljö. Fors och Vadbac
ka.

LERUMS KOMMUN

30 6417/1297 
Skallsjö-Öjared (Stora Sundby och Skallsjö sn). 
Monumentalgravar (hällkistor). Nääs slott och fd 
slöjdskola med park. Herrgårdar, ålderdomliga 
åkerformer mm, kraftverk, äldre industribebyg
gelse. Öjareds välbevarade 1700-talsherrgård med 
park och kapell.

31 6428/1296 
östad (Östads sn). Tre gravfält, varav ett med 
välbevarade domarringar och ett med högar. Flera 
enstaka fornlämningar samt talrika spår av fossil 
åkermark i vall- och terassform. Östads by och 
kyrka.

32 6419/1293 
Hjällsnäs (Stora Sundby sn). Fornlämningsområ- 
de med fyra gravfält, plats för medeltida borg, 
inlandsboplatser samt odlingslandskap med ut
skiftad by.

74 6413/1293
Säveån med Hillefors grynkvarn (Lerums och 
Skallsjö sn). Sträckning av Säveån med fornläm
ningar och välbevarad grynkvarn, talrika läm
ningar av vattendriven småindustri mm.

ALINGSÅS KOMMUN
33 6439/1303 
Antens västra strand (Långareds och Erska sn). 
Museijärnväg med välbevarade stationer. Gräfsnäs 
slottsruin 1500-tal-1800-tal, Brobacka med kul
turhistoriskt värdefull jordbruksbebyggelse. Sten- 
åldersboplatser.

34 6448/1306 
Erska (Erska sn). Stort höggravfält, Erska kyrka 
och kyrkoruin. Välbevarad kyrkby (radby). Öm
råden med fossil åkermark.

35 6420/1303 
Hemsjö-Ingared (Hemsjö sn). Vägar, E3, Kungs
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vägen och hålväg (Fornlämningar, kyrkplats och 
bebyggelse).

36 6428/1306
Alingsås innerstad. 1600-tals rutnätsplan och 
kyrka från samma tid. Trähusbebyggelse av små- 
stadskaraktär. Det Alströmerska magasinet in
rymmer museum.

73 6451/1310
Mellbydalen (Stora Mellby sn). Agrarbebyggelse 
av ålderdomlig västsvensk karaktär, kyrka med 
kyrkstallar. Borgs klungby. Väderkvarnar.

VÅRGÅRDA KOMMUN
37 6433/1315 
Hoi (Hols sn). Fornlämningsområde med flera 
höggravfält, fyra större högar av bronsålderstyp 
samt en större domarring. Länets största samman
hängande område med fossil åkermark. Hols by.

38 6445/1325 Södra Härene (Södra Härene sn). 
Fornlämningsmiljö med tre större hällkistor, flera 
gravfält och landskapets största skålgropsföre- 
komst. Härene kyrkomiljö med medeltida kyrko
ruin.

39 6429/1316 
Yxnås (Horla sn). Sällsynt välbevarat småbruks- 
och torplandskap. 1800-talets odlingsytor, som 
redovisas i skifteshandlingar, finns bevarade och 
brukas fortfarande på gammalt sätt.

40 6434/1321 
Siene (Siene sn). Byarna Siene, Tubbetorp och 
Eklanda med 15-tal gårds- och bygravfält. Rösen, 
stensättninar, domarringar och storhögar. I an
slutning till dessa finns talrika åkerterrasser och 
odlingsrösen. Kyrkomiljö med utskiftad kyrkby, 
skola och gästgiveri.

41 6430/1330 
Holtsäckra (Ornunga sn). Välbevarad gårdsbe
byggelse i äldre odlingslandskap. Småskaliga och 
välhävdade åker- och slåtterytor. Fägata, sten- 
gärdsgårdar och odlingsrösen. Länets bästa exem
pel på ”det gamla bondelandskapet”.

42 6432/1329 
Ornunga-Asklanda (Ornunga och Asklanda sn). 
Medeltida kyrkor med ej utskiftade kyrkbyar. 
Gravfält och enstaka fornlämningar ger en god

föreställning om jordbruksbyarnas karaktär före 
1800-talets skiften.

43 6436/1323 
Vårgårda-Algutstorp (Algutstorps sn). Odlings
landskap vid Vårgårda herrgård som visar bebyg
gelsekontinuitet från forntiden. Enstaka fornläm
ningar från brons- och järnålder, fossil åkermark, 
1100-talskyrka, (gårdsbildningar, kvarn) mm.

44 _ __ 6436/1328
Kvinnestad-Äne (Kvinnestads sn). Odlingsland
skap med medeltida borg, kyrka och gravfält. Ag
rara lämningar från förhistorisk och historisk tid.

HERRLJUNGA KOMMUN
45 6433/1340 
Hov (Hovs sn). Fornlämningsområde med fyra 
gravfält, ett domineras av resta stenar, övriga är 
höggravfält. Rösen, stensättningar och domar
ringar.

46 6443/1332 
Fölene (Fölene sn). Fornlämningsområde. Nyck- 
labacken, ett av Västergötlands största och vack
raste gravfält. Gravfält, enstaka högar och runste
nar. Fölene kyrkby.

47 6437/1334 
Jällby (Jällby sn). Medeltida timrad kyrka, grav
fält, fossil åker. Ålderdomligt odlingslandskap. 
Hembygdsgård.

ULRICEHAMNS KOMMUN
48 6416/1351 
Vädersholm (Härna och Södra Vings sn). Två 
gravfält, runsten, enstaka stensättningar och stor
hög med runsten. Vädersholms medeltida borg
ruin samt skansar, Södra Vings kyrka med äldsta 
delar från 1100-tal, kvarnlämningar i Viskan.

49 6420/1360 
Ätrans dalgång (Blidsbergs, Dalums, Gällstads, 
Humlaby, Kölaby, Marbäcks, Södra Säms, Tim- 
mele och Ulricehamns sn). Dalgångslandskap, 
Dalen-Silarp-Övre Vång med talrika rösen och 
hällkistor, gravfält. Blidsberg odlingsbygd med 
tätt fornlämningsbestånd. Kölaby med 10 gravfält
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och kyrkomiljö. Marbäck-Gällstad, kulturbygd 
med bl a Källebacka och Bäckagården. Stenålders- 
boplatser, järnåldersgravfält och fossil åkermark. 
Ulricehamns stadskärna.

51 6411/1368
Gullered (Gullereds sn). Ålderdomlig by och od
lingslandskap.

TRANEMO KOMMUN
52 6376/1350 
Tåstarp (Tranemo sn). Fornlämningsmiljö. Grav
fält, 25 rösen, några högar, en hällkista, stensätt- 
ningar, treudd och en runsten.

53 6395/1350 
Torpa (Länghems sn). Märkligt medeltida sten
hus. Äldre odlingslandskap med gravfält, områ
den med rösen, kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse.

54 6378/1357 
Tyggestorp (Tranemo sn). Sammanhängande om
råde med ett stort antal lämningar av lågteknisk 
järnframställning från förhistorisk tid. Gravfält, 
förhistorisk slaggvarp och blästerugn, kyrkplats.

55 6390/1362 
Dalstorp (Dalstorps sn). Tre gravfält. Medeltida 
gårdsanläggning vid Borrarp. Plats för järnbruk 
vid Jälmafors och Dalstorps gamla kyrkplats med 
kyrkogård.

56 6389/1353 
Månstad (Månstads sn). Levande kulturbygd med 
ålderdomligt odlingslandskap och fossil åker
mark.

67 6385/1354
Oppensten-Skårebo (Södra Åsarps sn). Miljön 
kring det medeltida fästet Oppensten, markeran
de områdets strategiska betydelse i äldre tid.

SVENLJUNGA KOMMUN
57 6391/1342
Läggared (Hillareds sn). By med bebyggelsen kvar 
på bytomt. Gravfält och fossil åkermark.

58 6371/1339 
örsås (Örsås sn). Området innehåller ett varierat 
fornlämningsbestånd med gravar, fossil åker och 
järnframställningsplatser. Välbevarad bebyggelse 
och kyrka från 1860-talet.

59 6383/1330 
Roasjö (Roasjö sn). Fornlämningsmiljö med grav
fält, rösen, hålvägssystem. Ålderdomligt odlings
landskap.

60 6374/1334 
Revesjö (Revesjö sn). Området uppvisar en lång 
kontinuitet i bebyggelseutvecklingen. Förhistori
ska lämningar (gravar och fossil åker). Välbevara- 
de byggnader från 1700- och 1800-talen. Kyrkby 
med förläggargård.

61 6351/1330 
Mårdaklev (Mårdaklevs sn). Område som haft 
forsvarsstrategisk betydelse. Fornlämningar, sten- 
åldersboplats, fossil åker, skansanläggningar. 
Gästgiveri med bevarad 1700-talsbyggnad. Väl
bevarad agrar bebyggelse från 1700- och 1800-ta
len. Kyrka från 1875.

MARKS KOMMUN
62 6370/1305 
Viskastigen (Berghems, Surteby-Kattunga och 
Öxnevalla sn). Medeltida vägsträckning längs Vis
kan som förband Hallandskusten med Västergöt
lands jordbruksslätter. Vägsträckningen hade stor 
merkantil och militär betydelse. Bevarade läm
ningar från förhistorisk och historisk tid illustre
rar både lokal- och rikshistorien.

63 6382/1316 
Häggåns dalgång (Örby och Fritsla sn). Öppet 
odlingslandskap. Stenåldersboplatser. Kinnaborgs 
medeltida befästning. Koncentration av förläggar- 
gårdar som manifisterar en tidig epok i textilin
dustrins historia.

64 6386/1314 
Rydal (Kinna sn). Ett på tidig textilhantering 
grundat samhälle med stort industri- och kultur
historiskt värde. Spinneribyggnader från olika 
epoker, arbetar- och tjänstemannabostäder vid 
Viskans strand.
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66 6375/1310
öresten (Berghem sn). Medeltida borglämning 
markerande områdets strategiska betydelse i äldre 
tid.

71 6386/1304 
Hyssna (Hyssna sn). Området med Hyssna gamla 
kyrka och Melltorps radby.

72 6385/1328 
Bottnen (Skephults sn). By med ålderdomlig ka
raktär.

BORÅS KOMMUN
65 6413/1335
Fristad-Gingri (Fristads och Gingri sn). Kyrkor, 
gravfält, fossil åker.

75 6396/1326
Rydboholm (Kinnarums sn). Byggnader från Sve
riges äldsta mekaniska bomullsväveri. Ekonomi
byggnader, kyrka, dammar och kvarnbyggnad.
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Skaraborgs län

Om Skaraborgs län i riksantikvarieämbetets beslut:

”1 arkeologiskt och kulturhistoriskt avseende utgör Skaraborgs län ett synnerligen värdefullt 
område. Inom länet finns flera delområden vilka skapar ett komplext mönster av naturliga 
förutsättningar för bebyggelse och odling: kambrosilurområdet i centrum, Kinnekulleområdet, 
Varaslätten, Vadsbobygden m fl. I landskapet kan inom olika delområden viktiga forandrings
processer och expansionsfaser klart upplevas. Detta kan i särskilt hög grad gälla den tidiga 
medeltiden med sitt intensiva kyrkobyggande, en spegel av en omfattande uppodlingsfas.

Hela kambrosilurområdet bör dock enligt riksantikvarieämbetets uppfattning betraktas som en 
samlad kulturmiljö av internationellt intresse.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
GULLSPÅNGS KOMMUN

1 6544/1408
Södra Råda (Södra Råda sn). En av landets märk
ligaste medeltida träkyrkor. Den unika kyrkan är 
från 1200-talet och har invändiga målningar med 
dateringar från 1323 och 1494. Enhetlig jord
bruksbygd med omgivande bybebyggelse av vari
erad karaktär.

KARLSBORGS KOMMUN

3 6507/1415 
Edet-Sätra (Undenäs sn). Området är framför allt 
förknippat med Göta kanal där sjön Unden utgör 
vattenmagasin för kanalens västgötadel. Sätra 
bruk har anor som järnbruk från 1700-talet. Herr
gård, skola och hamnmagasin finns kvar. Trämas- 
sefabrik, såg och kraftstation har legat på platsen.

4 6496/1420 
Forsvik (Undenäs sn). Brukssamhälle vid Göta 
kanal med herrgård, bostadsbebyggelse, fd stång- 
järnsbruk, kraftverk, träsliperi, manufaktur och 
mekanisk industri. Bruket har industriella tradi
tioner från 1300-talet och präglas av 1800-talets 
expansion. I Forsvik finns Göta kanals äldsta sluss 
och järnbro.

5 6492/1425 
Karlsborg-Vaberget (Undenäs sn). Karlsborg har 
såsom genomförd och ovanligt välbevarad cen
tralfästning stort värde för europeisk försvars- 
och befästningshistoria. Byggandet av fästningen 
påbörjades 1819 och pågick i 90 år. Utanför själva 
fästningen anlades garnisonssjukhus, kronobageri

och havremagasin. Anläggningen kompletterades 
på 1880-talet med Vaberget, som är landets första 
bergsbefästning.

6 6500/1426 
Granvik (Undenäs sn). Området ligger vid Tive
den, ett av Sydsveriges stora skogsområden. Läm
ningar från masugns- och sågverksepokerna samt 
efter skogsutnyttjande i form av kolning och 
tjärbränning. Granviks herrgård med flera äldre 
byggnader samt masugnsruin, gropar efter lertäkt 
till tegelbruk mm.

LIDKÖPINGS KOMMUN

7 6512/1347 
Ekens skärgård (Otterstads sn). Unik bronsål- 
dersmiljö med rösen i anknytning till vattenvägar.

8 6506/1348 
Otterstad-Läckö (Otterstads sn). Rikt samman
satt bygd grundad på områdets fördelaktiga läge 
för sjökommunikationer. Gravfält, hällristningar, 
byar, slott och herrgårdar, Spikens fiskeläge, kyr
kor. Läckö stormaktstida slottsanläggning har sitt 
ursprung i en medeltida biskopsborg.

9 6496/1337 
Kålland (Gösslunda, Rackeby, Råda, Skalunda, 
Strö och Söne sn). Särpräglad kustanknuten jord
bruksbygd med lång historisk kontinuitet. Ålder
domlig struktur med små medeltida socknar. Två 
monumentala storhögar, välbevarade medeltids
kyrkor, gravfält, byar, herrrgårdar, borganlägg
ning, skolor.
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10 6483/1320
Tun (Tuns sn). Kontinuerligt bebyggt område i 
slättbygd nära strandlinjen. Miljö med ett storröse 
och en storhög mitt i den senare tillkomna kyrk
byn. Här finns den tidiga och välbevarade Silvii 
skola. Prästgård.

60 6589/1345
Lidköping. Stadskärnan. Gamla staden från me
deltiden, nya staden med 1600-talsplan och värde
full bebyggelse från 1600-talet och framåt, viktig 
sekelskiftesbebyggelse.

GÖTENE KOMMUN

11 6492/1358 
Kinnekulle (Fullösa, Husaby, Kestads, Kinne 
Kleva, Kinne Vedums, Källby, Medelplana, 
Skälvums, Västerplana och Osterplana sn). Sär
präglad geologi och rika minnen från äldre tiders 
sten- och mineralbrytning. Fornlämningsbestånd 
med tyngdpunkt i senneolitisk tid. Det historiska 
skeendet i tidig medeltid - kristnande, kyrkobyg- 
gande och godsbildning - präglar området.

12 6501/1365 
Forshem (Forshems sn). Värdefull bymiljö med 
märklig medeltida kyrka, prästgård, skola och 
gästgivargård samt äldre järnvägsstation i mötet 
mellan fd Mariestad-Kinnekulle och Kinnekulle- 
Lidköpings järnväg.

13 6486/1361 
Ova-Mariedal (Ova sn). Mariedals slott är det 
bäst bevarade av Magnus Gabriel de la Gardies 
nybyggen i dennes västgötska godskomplex. 
Djupt hålvägssystem, Ova medeltida kyrka.

14 6486/1373 
Ledsjö-Vättlösa-Istrum-Lerdala (delen i Vättlö- 
sa och Ledsjö sn). En av länets största och mest 
koncentrerade områden med platser för lågtek
nisk järnframställning. Ett drygt 100-tal platser 
har påträffats. Undersökningar har givit en date
ring till omkring år 1000. Miljön berör även Skara 
och Skövde kommuner.

MARIESTADS KOMMUN

2 6519/1400
Göta kanal (delen i Lyrestads sn). Miljön omfat
tar hela kanalsträckningen med broar och slussar,

löneboställen, varv, mm. Kanalen var en av 
1800-talets största anläggningsarbeten och har 
som byggnadsverk få senare inslag. Den grävda 
delen av kanalen berör även Karlsborgs och Töre- 
boda kommuner.

15 6505/1377 
Björsäter (Björsäters sn). Stor radby med karaktä
ristiskt höjdläge som trots laga skiftet behållit sin 
samlade karaktär. Kyrka, prästgård och skola.

16 6501/1380 
Lugnåsberget (Lugnås sn). Kvarnstensbrytning 
med medeltida anor, som givit bygden en speciell 
prägel och unika lämningar. Talrika spår efter 
äldre nyttjande i form av jordbruk och stenbryt- 
ning. Kyrkby, gårdar, torp, ålderdomligt odlings
landskap.

17 6511/1386 
Mariestad. Stadskärnan med dess stadsplane- 
mönster. Välbevarad trästad med bibehållna hant
verks- och handelsgårdar, kyrka, residens och 
fängelse. Staden grundades 1583 av hertig Karl 
och var under en kortare period även stiftsstad.

18 6506/1384 
Karleby (Leksbergs sn). En av länets bäst bevarade 
rundbyar, både beträffande bebyggelsens utform
ning och lokalisering. Det markanta höjdläget gör 
bymönstret mycket tydligt. Vägsträckningar, 
stengärdsgårdar och växtlighet bidrar till den ål
derdomliga prägeln.

19 6501/1384 
Eks herrgård (Eks sn). Stora Eks herrgårdsanlägg
ning är ett av de främsta exemplen på frihetstidens 
arkitektur. I miljön ingår förutom manbyggnad 
med flyglar, allé, trädgård och park även Eks 
kyrka och herrgårdens ekonomibyggnader.

21 6492/1388
Odensåker-Flistad-Väring-Binneberg-Horn
(delen i Odensåkers sn). Centralbygd som speglar 
en bebyggelsehistorisk utveckling från järnålder 
och framåt. Flera järnåldersgravfält, medeltida 
kyrkbyar, äldre odlingslandskap och ovanligt väl
bevarade äldre byggnader ingår i den rikt sam
mansatta miljön. Här märks särskilt ett rikhaltigt 
äldre byggnadsbestånd invid kyrkan. Miljön berör 
även Skövde kommun.
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TÖREBODA KOMMUN

2 6519/1400
Göta kanal (delen i Fredsbergs, Björkängs, Fägre 
och Ekeskogs sn). Miljön omfattar hela kanal
sträckningen med broar och slussar, lönebostäl- 
len, varv, mm. Kanalen var en av 1800-talets störs
ta anläggningsarbeten och har som byggnadsverk 
få senare inslag. Den grävda delen av kanalen 
berör även Karlsborgs och Mariestads kommuner.

20 6498/1392
Sveneby (Sveneby sn). Järnåldersbygd med grav
fält. Medeltida kyrka och prästgård från 1800-ta- 
let samt prästgårdstorp. Herrgårdslandskap kring 
Sveneby säteri med bevarad huvudbyggnad i roko
kostil och axialt planerad gårdsanläggning.

SKÖVDE KOMMUN

14 6486/1373
Ledsjö-Vättlösa-Istrum-Lerdala (delen i Lerdala 
sn). En av länets största och mest koncentrerade 
områden med platser för lågteknisk järnframställ
ning. Ett drygt 100-tal platser har påträffats. Un
dersökningar har givit dateringar till omkring år 
1000. Miljön berör även Götene och Skara kom
muner.

21 6492/1388 
Odensåker-Flistad-Väring-Binneberg-Horn
(delen i Flistads, Värings, Binnebergs och Horns 
sn). Central bygd som speglar en bebyggelsehisto
risk utveckling från järnålder och framåt. Flera 
järnåldersgravfäit, medeltida kyrkbyar, äldre od
lingslandskap och ovanligt välbevarade äldre 
byggnader ingår i den rikt sammansatta miljön. 
Här finns även stenåldersboplatser och storrösen 
från bronsåldern. Välbevarat tegelbruk vid Horn. 
Miljön berör även Mariestad kommun.

22 6496/1394 
Askeberga-Vad (Vads sn). Askeberga skepps- 
sättning av ovanliga dimensioner. Bygden runt det 
forna vadstället över Tidan har givit både socken 
och härad dess namn. På 1700-talet ombyggd 
medeltidskyrka, Vaholms herrgård, unik över- 
byggd bro mm.

23 6489/1394 
Götlunda-Väring (Götlunda och Värings sn). 
Talrika lämningar av betydelse för förståelsen av 
Vadsbobygdens utveckling till en av länets huvud

bygder under järnåldern. Gravfält, fossila åkrar, 
Götlunda medeltida kyrka och kyrkby, Vallby by 
mm.

24 _ 6487/1382
Berg (Bergs sn). Ålderdomligt odlingslandskap 
som nyttjats sedan förhistorisk tid. Bebyggelse
struktur och markanvändning som delvis åter
speglar förhållandena före skiftet. Gravfält och 
fornborg. Medeltida kyrka med sockenmagasin. 
Byar, herrgårdar. Lämningar efter industriell 
verksamhet i form av alun- och kalkbruk.

30 6475/1390
Forsby (Forsby sn). Kyrkby dominerad av den 
samlade kyrkomiljön med värdefull romansk kyr
ka, kyrkogård, klockstapel och sockenmagasin. 
Kyrkans läge på en förhistorisk storhög gör 
miljön synnerligen märklig.

48 6468/1383
Sjogerstad (Sjogerstads sn). Silurbygdsområde 
med fornlämningar på impediment i det helt upp
odlade landskapet. Högar och stensättningar samt 
enstaka monumentalgravar och gravfält av högt 
vetenskapligt värde. Fossil åkermark, kyrkby och 
kyrkplatser.

SKARA KOMMUN

14 6486/1373
Ledsjö-Vättlösa-Istrum-Lerdala (delen i Istrums 
sn). En av länets största och mest koncentrerade 
områden med platser för lågteknisk järnframställ
ning. Ett drygt 100-tal platser har påträffats. Un
dersökningar har givit dateringar till omkring år 
1000. Miljön berör även Götene och Skövde kom
muner.

25 6476/1362 
Skara. Länets äldsta stad vars centrum domineras 
av domkyrkan, läroverksbyggnaden och biblio
tekshuset. Medeltida gatunät, institutionsbyggna- 
der, hantverks- och handelsgårdar, borgruin, kyr- 
ko- och klosterruiner, skolor.

26 6478/1365 
Brunsbo Storäng (Skara och Skånings-Åsaka sn). 
Ett av landets bästa exempel på fossilt odlings
landskap från järnålder och medeltid. Gravfält 
och boplatser. Bebyggelsen avhystes i samband 
med bildandet av Brunsbo biskopsgård vid 
1400-talets slut. I biskopsgården, som ingår i
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miljön, utgör manbyggnadens källare rester av 
biskoparnas fasta hus från 1400-talet.

100 6471/1374
Kambrosilurområdet (delen i Eggby, Norra 
Lundby, Skärvs, Värnhems och Öglunda sn). I 
området, vars kärna ligger i Falköpings kommun, 
är följande delar som berör Skara kommun värda 
att särskilt nämnas:

Värnhems kyrka och kloster, landets bäst väl- 
bevarade cistercienseranläggning. Axevalla exer
cished med välbevarad bebyggelse och lämningar
na efter det medeltida Axevalla hus. Valleområ- 
dets viktiga fornlämningar från bronsåldern.

Beskrivning i övrigt, se Falköpings och Tida- 
holms kommuner.

HJO KOMMUN

31 6471/1415 
Grevbäck (Grevbäcks sn). Flerrgårdspräglat land
skap. Ulfhult är ritat av R Östberg. Ekhammar 
har mangårdsbyggnad som omformats under 
1800-talet och ålderdomligt byggnadsbestånd med 
kvarn, såg och kraftverk. Kyrkby, prästgård och 
skola.

32 6465/1411 
Hjo. Välbevarat medeltida gatunät och delvis väl 
bibehållen äldre trähusbebyggelse med hantverks- 
och handelsgårdar. 1800-talets utbyggnadsområde 
med vattenkuranstalt och ny rutnätsplan, intres
sant bebyggelse.

33 6460/1404 
Norra och Södra Fågelås (Norra och Södra Fågel
ås sn). Södra Guldkroksbygden med några av lä
nets förnämligare herrgårdsanläggningar, bl a de 
fd klostergodsen Hjellö med mangård från 
1700-talet och Almnäs med sitt rika byggnadsbe
stånd. Norra Fågelås kyrkby med medeltida kyr
ka, sockenmagasin och prästgård.

VARA KOMMUN

34 6472/1330 
Levene äng (Levene sn). Gravfält och fossila 
åkrar. Levene äng är en på medeltiden, av kungs
gården, avhyst by. Området har historiskt sam
band med kyrkbyn där kungsgården låg.

35 6467/1339 
Long (Longs sn). Kyrkbyn är en av de få på Vara

slätten som bevarat sin oskiftade karaktär. Den 
skiftade helåkersbygden nordost om byn visar 
slättens utveckling efter laga skiftet.

36 6467/1339 
Löjtnantsholm (Fyrunga sn). Länets enda sam
manhängande större område med de för 1800-ta- 
lets jordbruksteknik så karaktäristiska öppna di
kena. Omistligt för förståelsen av omvandlingen 
av slättbygdens äldre kulturlandskap till dagens 
helåkers bygd.

37 6448/1332 
Karla-Tålanna (Västerbitterna sn). Koncentrerad 
förhistorisk bygd med karaktäristiskt höjdläge 
och varierat fornlämningsbestånd, huvudsakligen 
från järnåldern. I miljön ingår bl a gravfält, do
marringar, fossila åkrar och Virkelsborg forn- 
borg.

38 6455/1343 
Larv (Larvs sn). Rik förhistorisk bygd med tradi
tion från äldre stenålder men med tyngdpunkt i 
järnåldern. Sammanställningen storhög - kyrk- 
plats visar områdets kontinuitet som sockencen
trum. Gravfält, högryggade fossila åkrar, kyrkby.

39 6455/1348 
Valeberg (Larvs sn). Koncentrerat och mångsidigt 
bestånd av järnålderslämningar. Mest framträdan
de är ett rikt varierat gravfält med en av länets 
största domarringar och stora områden med fossil 
åkermark.

FALKÖPINGS KOMMUN

49 6466/1382
Borgunda (Borgunda sn). För Falbygden typisk 
stor by inom det s k tresädesområdet. Bevarad tät 
bebyggelse runt kyrkan och rik förekomst av fos
sila odlingsspår. Byn ligger på randen av kalk
bergsplatån och har en stor del av det äldre vägnä
tet inom byn bevarat.

54 . 6435/1368
Åsarp (Norra Åsarps sn). Fornlämningsrikt områ
de i anslutning till gammal huvudled längs Ätra- 
dalen. Hålvägsrester och stenvalvsbro, ensamlig
gande gravar och små gravfält, enstaka rösen och 
stensättningar från bronsålder. Högs by med äldre 
bebyggelse.

100 6471/1374
Kambrosilurområdet (delen i Bolums, Brodde-
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torps, Brunnhems, Dala, Falköpings, Gudhems, 
Horborga, Håkantorps, Högstena, Karleby, Lea- 
by, Lovene, Mularps, Segerstads, Slöta, Södra 
Kyrketorps, Torbjörntorps, Valtorps, Vils
ke—Kleva, Asle och Östra Tunhems sn). Särpräglat 
platåbergslandskap med lång kontinuitet i bebyg
gelse och odling och ålderdomlig struktur som är 
lätt att uppfatta tack vare landskapets öppenhet. 
Följande delar är värda att särskilt omnämnas:

Vilske-Kleva-Gökhemsområdet med gånggrif- 
ter, välbevarad romansk kyrka, byar mm. Falkö- 
ping-Ranten med stadskärnan och områden med 
gånggrifter i stadsbebyggelse samt Mössebergs 
kurort med bebyggelse från 1800-talets slut.

Gudhem-Ugglum-Ö Tunhemsområdet med 
varierat och delvis ålderdomligt kulturlandskap, 
äldre bevarad bebyggelse samt Gudhems kloster 
(cistercienserorden) och kungsgård.

Broddetorp-Hornborga med länets tidigast be
folkade bygder. Stenåldersboplatser, gånggrifter, 
gravfält och ålderdomligt odlingslandskap. Flera 
medeltida kyrkbyar med karaktäristisk lokalise
ring och med endast delvis utskiftad bebyggelse. 
Segerstad-Brunnhem är ett av landets fornläm- 
ningstätaste områden med en mängd brons- och 
järnåldersgravar i ett ålderdomligt odlingsland
skap. Den kilometerlånga fägatan från Segerstads 
kyrkby leder upp till byns betesmarker på Brunn- 
hemsbergets hjässa. Håkantorp med ett för områ
det unikt röselandskap. Rössberga med en av Fal
bygdens värdefullaste gånggriftsmiljöer. Falbyg
dens mest kompletta och överskådliga kalkindust
rimiljöer ligger längs kalkstensplatåns rand ne
danför gånggrifterna. Karleby-Asle-Högstena- 
Mularp-Falekvarna med tätt bestånd av megalit
gravar. De märkligaste av de många gånggrifterna 
ligger på kalkbergsplatån i direkt anslutning till 
senare tiders bebyggelse i Karleby. Här finns ock
så Åsle välbevarade tåbebyggelse samt kvarnmiljö
erna vid Falekvarna. Kvarndriften har medeltida 
ursprung.

Beskrivning i övrigt, se Skara och Tidaholms 
kommuner.

TIDAHOLMS KOMMUN

51 6458/1387
Hömb-Kavlås (Hömbs sn). Herrgårdslandskap 
vid Kavlås medeltida gods. Huvudbyggnad från 
1700-talet, väg- och allésystem samt underlydande 
torp. Till godset hör Hömbs by med kyrka, skol
hus och arbetarbostäder. Fossila åkrar.

53 6448/1387
Suntak (Suntaks sn). Utskiftad kyrkby med en 
äldre gård kvar på byplatsen och ödekyrka som är 
en av länets mest ursprungliga 1100-talskyrkor. 
Mariebergs herrgård har skapats genom gårdssam- 
manslagningar efter skiftet. Skolhus, gravfält.

55 6437/1389
Kymbo tall (delen i Kymbo sn). Landets sannolikt 
största system av hålvägar med en sammanlagd 
längd på över två mil. Där finns upp till 35 
hålvägar i bredd. En perifer del av miljön berör 
Mullsjö kommun.

100 6450/1380
Kambrosilurområdet (delen i Dimbro, Kungsle- 
na och Ottravads sn). I området, vars kärna ligger 
i Falköpings kommun, är följande delar som berör 
Tidaholms kommun värda att särskilt nämnas:

Dimbo-Ottravad med länets största höggrav- 
fält. Kulturlandskapet kring Kungslena-Dala- 
Varv med bl a lämningarna efter folkungarnas 
Lenaborg, Kungslena medeltida kyrka samt 
Kungslena översteboställe med byggnader upp
förda av sten från Lenaborg. Lämningar efter 
alun- och kalkbruk mm.

Beskrivning i övrigt, se Falköpings och Skara 
kommuner.

MULLSJÖ KOMMUN

55 6437/1389 
Kymbo Tall (delen i Sandhems sn). Landets san
nolikt största system av hålvägar med en samman
lagd längd på över två mil. Miljön ligger huvud
sakligen inom Tidaholms kommun, endast en pe
rifer del av den berör Mullsjö kommun.

56 6436/1381 
Sandhem (Sandhems sn). Ovanligt långt, sam
manhängande hålvägssystem som enligt traditio
nen är en del av den gamla Eriksgatuleden. Vid 
Ljunghem finns ett ålderdomligt odlingslandskap 
med stenmurar, odlingsrösen och järnåldersgra
var.

57 6430/1381 
Kylle mo (Sandhems sn). Ovanligt stort forn- 
åkersområde, sannolikt från medeltid. Ruders 
gård med manbyggnad och flyglar av äldre karak
tär. Ålderdomligt men levande jordbruksland
skap.
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58 6422/1383
Ryfors (Nykyrka sn). 1700-talsbruk med stång- 
järnssmide som upphörde 1906. Brukets herr- 
gårdsdel präglas av sin unika och mycket vid
sträckta engelska park från 1880-talet. Miljön in
nefattar även Tunarps herrgård med kvarn och 
rester av skilda industrianläggningar samt flera 
dagsverkstorp.

HABO KOMMUN

59 6421/1361
Habo (Habo sn). Rikt dekorerad barockkyrka i 
trä med medeltida sakristia i sten. Den märkliga 
interiören har målningar från 1741-43 utförda av 
mästare från Jönköping. Fristående klockstapel

från 1760. Kyrkby med prästgård och sockenstu
ga-

GRÄSTORPS KOMMUN

61 _ 6476/1315
Ås (Äs sn). Kyrkomiljö med kyrkan uppförd på 
toppen av en storhög. Stenåldersboplatser.

ESSUNGA KOMMUN

62 6455/1320
Essunga (Essunga sn). Områden med lämningar 
efter tidig järnframställning, daterad till äldre 
järnålder.
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Värmlands län

Om Värmlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet vill riksantikvarieämbetet peka på några aspekter som är särskilt 
viktiga att slå vakt om i länet. Dels är det landskapets skilda karaktärer - det öppna odlingsland
skapet efter Vänern och upp efter de för länet så karaktäristiska floddalarna och i övrigt stora 
skogsområden med talrika sjöar och små brukningsenheter. Dels är det den nordligaste utlöpa- 
ren av det nordiska megalitområdet med ett 100-tal hällkistor. Dessa förekommer främst i länets 
nordvästra delar, med koncentrationer i Värmlandsnäs-Glafsfjordenområdet. De uppträder 
enstaka och relativt glest placerade i landskapet, oftast så att det inte lämpar sig att markera 
miljöer av det slag som här avses kring dem. Ytterligare viktiga aspekter att värna om är i länets 
södra delar lämningar efter Vänersjöfart och fiske, längre norrut bruk och bergshantering, men 
även skogsbruket och finnmarkerna.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
ARVIKA KOMMUN

1 6600/1323 
Västra Rud-Sölje (Stavnäs sn). Fornlämningsom- 
råde med rösen, hällkista och fornborg. Sölje 
järnbruk från 1798 med nyklassicistisk herrgårds
byggnad från 1829. Västra Ryds löjtnantsboställe. 
Militiebostället Näs.

2 6621/1312 
Berg (Älgå sn). Fornlämningsområde med rösen, 
långröse, hällkista. Majorsbostället Berg med be
varad 1700-talsbebyggelse och omgivande små- 
skaligt och välhävdat odlingslandskap.

3 6620/1340 
Finnebäck-Tortan mm (Brunskogs sn). Jord- 
bruksbebyggelse och odlingslandskap i skogsbygd 
med rötter i Värmlands senmedeltida kolonisa- 
tionsutveckling. Ålderdomligt odlingslandskap 
med fyra välbevarade bybildningar. By- och 
gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-tal. Fångst- 
gropssystem.

4 6623/1329 
Mölnerud (Brunskogs sn). Ålderdomligt och väl- 
bevarat bylandskap. Bebyggelse i traditionellt och 
regionalt präglat utförande från tiden före och 
efter 1700- och 1800-talens skiftesreformer. Sen
medeltida kolonisationsbygd.

EDA KOMMUN

5 6640/1305 
Eda skansar (Eda sn). Befästningssystem med fyra

välbevarade skansanläggningar vid den gamla 
riksgränsen mot Danmark-Norge. De uppfördes 
under 1600-talet och var i bruk till 1808-09. Delar 
av anläggningarna lär också ha tagits i bruk under 
andra världskriget. Landets sannolikt bäst bevara
de gränsbefästningssystem.

FILIPSTADS KOMMUN

6 6618/1399 
Brattfors (Brattfors sn). En av de äldsta och bäst 
bevarade tidigindustriella hyttorna. Brukskyrka 
och andra lämningar från 1600-talets hammar- 
bruksepok, 1800-talshytta, bruksherrgård och 
successivt framvuxen bruksbebyggelse. Skogsar- 
betarbostäder i enhetligt utförande.

7 6638/1413 
Långban (Färnebo sn). Långbans gruvfält och 
Långbanshyttan tillhör en av bergslagsbygdens 
mest välbevarade industrimiljöer med gruvhål, 
skarnhögar, linspel mm. Lavarna vid lokaschaktet 
och nya schaktet, hytta och rostugn från 1800-ta- 
let. Gruvorna började brytas på 1500-talet. En 
bergsmansgård från 1700-talet är bröderna John 
Ericsson och Nils Eriksons födelsehem.

8 6627/1413 
Persberg (Färnebo sn). Gruvor av senmedeltida 
ursprung. Storgruvan på Odalfältet och Hög- 
bergsfältet, med sina 15-tal gruvhål, bildar cent
rum inom gruvfältet. Tydliga spår efter den gamla 
tillmakningsprocessen syns i den 1762 upptagna
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sk Tilas stoll. Herrgård, kapell och skolhus, arbe- 
tarbebyggelse och industribyggnader, småskaligt 
odlingslandskap.

9 6630/1415 
Saxåhyttan (Färnebo sn). En av länets äldsta 
hyttplatser med rötter i senmedeltidens järnhante
ring. Stenmasugn från 1854, samtida malmkross, 
slaggstamp och kolhus, klassicistisk herrgård från 
1809 mm. Driften nedlagd 1909.

10 6623/1406 
Storbrohyttan (Färnebo sn). Anlagd 1590. Den 
mellansvenska bruksbygdens kanske mest autenti
ska bergsmanshytta med byggnadsbestånd från 
1800-talets mitt. Herrgård. Öster om älven ligger 
en välbevarad bergsmansgård.

11 6647/1397 
Motjärnshyttan (Nordmarks sn). Hyttplats, an
lagd av finska invandrare. Den äldsta hyttan upp
fördes år 1643 och flyttades till denna plats om
kring 1700. Dagens anläggning med masugn och 
rostugn under samma tak stod färdig 1853 och var 
i drift till 1916. Invid hyttan finns en välbevarad 
1800-tals bergsmansgård samt en grupp skogsar- 
betarbostäder i enhetligt utförande.

12 6637/1405 
Nordmark-Taberg (Nordmarks sn). Komplex 
bergslagsmiljö med medeltida ursprung. Ett stort 
antal bevarade anläggningar som lavar, gruvstu- 
gor, kruthus, spelhus, magasin och stånggång. So
cialt skiktad bostadsmiljö med herrgård och arbe- 
tarbebyggelse från 1700- och 1800-tal. Korsfor- 
mig 1700-talskyrka i trä.

13 6658/1405 
Rammen (Kämmens sn). En av Bergslagens me
delstora hytt- och bruksenheter med herrgård och 
masugnsruin. Hyttan anlades 1649 och nedblåstes 
1896. Platsen representerar också den litterära 
brukskulturen genom det s k Tegnérrummet som 
finns i den år 1780 ombyggda herrgårdsbyggna
den. Där gifte sig Esaias Tegnér år 1806 med Anna 
Myhrman som var dotter i huset.

14 6615/1412 
Hornkullen (Kroppa sn). Gruvområde med 
silvergruvor, anlagda under 1500-talets slut av 
hertig Karl. De på 1860-talet nedlagda gruvorna 
visar prov på ålderdomlig brytningsteknik. Länets 
historiskt mest intressanta och bäst bibehållna 
gruva för brytning av silver- och kopparmalm.

30 6609/1408
Bjurbäcken (delen i Färnebo sn). Bjurbäcks kanal, 
del av Filipstads bergslags kanal, från 1857, är en 
välbevarad transportled för malm, smide och per
sonbefordran. Den utgör med fd kronobruket 
Asphyttan ett bra exempel på Bergslagens sam
mansatta näringsmönster. Miljön berör även Stor
fors kommun.

GRUMS KOMMUN

15 6585/1338
Borgvik (Borgviks sn). Länets bäst bevarade 
bruksmiljö utanför bergslagsbygden. I miljön kan 
länets industriella utveckling under skedet 
1600-1900 följas. Här har funnits kvarn- och 
sågverksrörelse, träförädling och järnhantering 
med tyngdpunkten lagd vid järnbruksepoken 
1700-1800. Karolinsk herrgård, kyrka med märk
ligt interiörmåleri, arbetarbebyggelse, hyttruin, 
kvarn mm.

HAGFORS KOMMUN

16 6657/1378
Uddeholm (Norra Råda sn). Industriell samhälls
bildning med rötter i en äldre bruks- och hyttan
läggning. Herrgård från 1823. På 1700-talet Flit- 
flyttad 1600-talskyrka. Tjänstemannabostäder, ar
betarbebyggelse och kontorsbyggnader från 1890- 
1920-talen mm. Uddeholm blev säteri 1668.

HAMMARÖ KOMMUN

17 6583/1369
Hammarö (Hammarö sn). Kulturbygd vid vä- 
nerstranden som kan följas tillbaka till järnåldern. 
I miljön finns bl a vikingatida höggravfält, Ham
marö medeltida träkyrka och militärbostället 
Hammars gård, en fd kungsgård och klosterhem
man under Värnhem.

KARLSTADS KOMMUN

18 6594/1375
Alsterdalen (Alsters sn). Odlingslandskap och be
byggelse som representerar den värmländska herr- 
gårdskulturen med litterär anknytning och bruks- 
traditioner. Gustaf Frödingminnen. Byar och går
dar. Gunneruds bruk 1640-tal med herrgård och
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bostadsbebyggelse, Alsters kyrka, Alstrums 
bruksherrgård. Alsters herrgård är idag bruksmu- 
seum med författarutställning.

19 6586/1352 
Segerstad (Segerstads sn). Kontinuerligt format 
odlingslandskap med tre koncentrationer av forn- 
lämningar (rösen, gravfält, fornborgar), fullåkers- 
bygd. Fornlämningarna har nära kontakt med Se
gerstads gamla kyrkby av oskiftad radbykaraktär.

20 _ 6590/1387
Väse-Ve (Väse sn). Ålderdomligt sockencentrum 
med lång bebyggelsekontinuitet. Kyrka från 
1760-talet med kyrkstallar, kronofogdeboställe, 
fd gästgiveri och tingshus, gravfält och runsten. 
Utskiftad bybebyggelse.

21 6587/1368 
Karlstad (Karlstads sn). De centrala delarna med 
stadskvarter och stadsplanemönster som represen
terar stadens bebyggelsehistoriska utveckling från 
tiden före och omedelbart efter stadsbranden 
1865.

KILS KOMMUN

22 6602/1363 
Apertin-Illberg-Ekenäs (Stora Kils sn). Område 
med kontinuerlig bebyggelseutveckling från för
historisk tid. Herrgårdsbebyggelsen vid Apertin, 
säteri sedan 1600-tal och Ekenäs, fd biskopsgård 
präglar bygden idag. Stora Kils gamla kyrkplats, 
gravfält, platsen för Sveriges äldsta järnväg.

23 6602/1358 
Runnevål (Stora Kils sn). Länets största järnål- 
dersgravfält i sammanhängande jordbruksbygd 
vid nedre Fryken.

KRISTINEHAMNS KOMMUN

24 6557/1406 
Visnum (Visnums sn). Välavgränsad bygd med 
fyra järnåldersgravfält i nära kontakt med medel
tida kyrk- och begravningsplats. 1700-talskyrka 
med regional särprägel, fd kloster- och militiebo- 
ställen som Backa majorsboställe och Sommersta 
kronolänsmanboställe samt den ålderdomliga 
färdleden ”Letstigen”.

25 6552/1404 
Värmlands Säby (Visnums sn). 1700-talsherrgård

med omgivande ålderdomligt odlingslandskap, 
torpbebyggelse och gravfält. Säby är säteri sedan 
1596 och tillhörde under medeltiden Riseberga 
kloster. Nuvarande byggnader i franskinspirerad 
rokokoarkitektur är uppförda 1771-74.

26 6556/1400
Visnums-Kil (Visnums-Kils sn). Välbevarat land
skap med odlings- och hagmarker som visar kon
tinuerlig bebyggelseutveckling från järnåldern. 
Herrgårdar med 1700- och 1800-talsbebyggelse, 
ex Kilsby och Nynäs, vilka under medeltiden till
hört Riseberga kloster. Gravfält, 1700-talskyrka, 
prästgård och skola från 1800-talet.

MUNKFORS KOMMUN

28 6638/1373 
Munkfors (Munkfors sn). Bruk anlagt på 1670-ta- 
let. Förutom landets äldsta bevarade martinverk 
ingår i området bruks- och bostadsbebyggelse av 
stort industri- och socialhistoriskt värde. Centralt 
placerad herrgård och bruksgator med arbetarbo
städer.

29 6630/1367 
Ransäter (Ransäters sn). Sockencentrum med ur
sprung i 1600-talets bruksrörelse och jordbruksut
veckling. Kyrka, herrgårdsbebyggelse och jord
bruksgårdar. Geijersgården och Klockaregården 
har bevarats som minnesgårdar över E G Geijer 
respektive Tage Erlander.

STORFORS KOMMUN

30 6609/1408
Bjurbäcken (delen i Lungsunds sn). Bjurbäcks ka
nal, del av Filipstads bergslags kanal, från 1857, är 
en välbevarad transportled för malm, smide och 
personbefordran. Bjurbäckshyttan med bruks
herrgård utgör tillsammans med kanalen ett bra 
exempel på Bergslagens sammansatta närings- 
mönster. Miljön berör även Filipstad kommun.

SUNNE KOMMUN

31 6634/1348
Rottneros (Sunne sn). Herrgården med skulptur
park och omgivande odlingslandskap represente
rar den värmländska herrgårdskulturens litterära 
sammanhang liksom dess brukstraditioner. Ur
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sprungligen hörde den till ett järnbruk grundat på 
1600-talet.

32 6633/1355 
Mårbacka (Östra Ämterviks sn). Välbevarad del 
av Fryksdalen med för länet stora identitets- och 
traditionsvärden. Bybildningen Södra ås har en 
stor mängd representativa boningshus och ekono- 
mibyggnader bevarade. Selma Lagerlöfs hem, be
varat i arkitekten I G Clasons utförande, visas 
som minnesgård över författarinnan. Gården 
”Där Ner” (Ingemarsgårdens förlaga) ansluter till 
minnesgården.

33 6627/1353 
östra Ämtervik (Östra Ämterviks sn). Öppet 
landskap med fornlämningar från brons- och 
järnålder. Kyrka och kyrkby vittnar om en konti
nuerlig bebyggelsehistorisk utveckling. Kyrko- 
miljön med prästgården Herresta är ett centralt 
inslag i Selma Lagerlöfs författarskap.

34 6624/1354 
Smedsby (Östra Ämterviks sn). Rösegravfält. 
Fryksdalens liksom ett av länets tätaste och mest 
representativa fornlämningsområden från brons- 
och äldre järnålder.

35 6635/1355 
Askersby (Sunne sn). Senmedeltida kolonisations
område där bebyggelsens utformning och odlings
landskapets karaktär nu speglar 1800-talet. 
Askersby radbybebyggelse med traditionellt ut
formade bostadshus och ekonomibyggnader.

SÄFFLE KOMMUN

36 6572/1324 
Västra Smedbyn (Kila sn). Von Echstedtska går
den, från 1700-talets mitt, är en av den svenska 
profanarkitekturens bäst bevarade karoliner- och 
rokokoanläggningar. Interiörmålningar i man
byggnad och avträde.

37 6542/1346 
Millesvik (Millesviks sn). Sammansatt fornläm- 
ningbestånd med rösegravar från bronsålder och

gravfält från järnålder. Millesviks 1100-talskyrka, 
pilgrimsled och medeltida gårdslägen. Hjällesgate 
herrgård, av hög ålder, med nuvarande byggnader 
från 1800-talets förra hälft.

TORSBY KOMMUN

38 6724/1351 
Likenäs-Transtrand (Dalby sn). Länets största 
fångstgropssystem med över hundratalet enskilda 
anläggningar. En av landets största utlöpare till 
det norrländska fångstgropsområdet.

39 6673/1320 
Kvarntorp-Ritamäki (Lekvattnets sn). Minnen 
från den finska invandringen under 1500- och 
1600-talen med välbevarade finngårdar, ursprung
liga bosättningslägen och omgivande småskaligt 
odlingslandskap. Särskilt Ritamäki har bevarat ett 
äldre månghussystem med timrade ekonomibygg
nader och rökstuga.

40 6705/1330 
Juhola (Östmarks sn). En av landets bäst bevarade 
finngårdar med 1700- och 1800-talsbyggnader och 
öppet odlingslandskap i karaktäristiskt terränglä
ge. Gården speglar ålderdomligt byggnadsskick, 
språkbruk och traditioner.

41 6701/1368 
Kårebolsätern (Norra Ny sn). Med sina över 
30-talet fähus, lador och säterstugor, lokaliserade 
kring en öppen vall, är Kårebolsätern en av de 
mest välbevarade sätrarna i det svenska fäbodom
rådets södra del.

ÅRJÄNGS KOMMUN

42 6578/1280
Blomma-Gyltenäs (Blomskogs och Trankils sn). 
Fornlämningskoncentration i skogsbygd med ro
sen och stensättningar från bronsåldern samt en 
samling av fem hällkistor. Den utgör den nordli
gaste delen av det västsvenska megalitområdet. 
Viktig visuell kontakt med vattenleden.
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Örebro län

Om Örebro län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet vill riksantikvarieämbetet peka på några aspekter som det är 
särskilt viktigt att slå vakt om inom länet. Dels är det järnhanteringen, i Närke redan under 
järnåldern och i länets norra delar främst från 1600-talet och framåt - med nykolonisation, 
finnmarker, gruvområden, bruk och stadsgrundningar samt den särpräglade byggnadstradition 
som bergsmännen gav upphov till. Av vikt är också sidor av den industriella utvecklingen som 
järnväg, kanaler och andra slags industrier. Dels är det det öppna jordbrukslandskapet i länets 
södra delar med Mälardalens enda fullåkersbygd, fornlämningskoncentrationer, godsbildning 
och byar.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
LAXÅ KOMMUN

1 6539/1428 
Ramundeboda. (Ramundeboda sn). Anhalt vid 
den medeltida Eriksgatan med kloster- och f d 
kyrkplats samt tidigare plats för gästgiveri. Om 
klostret, som tillhörde antoniterorden, är föga 
känt.

2 6541/1432 
Laxå (Ramundeboda sn). Stationssamhälle med 
bebyggelse av sekelskifteskaraktär kring Järnvägs
gatan och Laxå station, bostads- och institutions- 
byggnader.

(Utredningsområde) 6553/1436
Skagershult-Bålby (Skagershults sn). Området 
kring Skagershults gamla kyrka och Bålby herr
gård.

ASKERSUNDS KOMMUN

3 6521/1436 
Västra och östra Nordhult (Askersunds sn). 
Tivedsby (dubbelgård) med många äldre byggna
der. Bosättningen etablerades omkring 1600 och 
huvudparten av bebyggelsen härstammar från 
1800-talet.

4 6536/1449 
Edö-Stjernsund-Askersund (Askersunds sn). 
Odlingslandskap med Edö säteri, Stjernsunds 
slott och Askersunds landsförsamlings kyrka. 
Miljön omfattar även Askersund med rutnätsplan 
från 1644, kyrka, hamnbebyggelse, stadsgårdar 
och utkantsbebyggelse i trä samt institutionsbygg- 
nader i sten och puts.

5 6528/1454 
Åmmeberg (Hammars sn). Bruks- och industriort 
från 1800-talets mitt, delvis med belgisk-influerad 
arkitektur (zinkgruvorna ägs av det belgiska före
taget La Vieille Montagne).

6 6537/1447 
Svinnersta (Snavlunda sn). Klungby vid korsväg 
med stort, delvis ålderdomligt byggnadsbestånd.

7 6536/1453 
Skyllberg (Lerbäcks sn). Bruksmiljö med domine
rande herrgårdsanläggning och anor från 1600-ta- 
let. I början av 1900-talet omfattade järnbruket 
bl a nio lancashirehärdar, valsverk, tre ramars 
sågverk och torvströfabrik.

8 6537/1457 
Lerbäck (Lerbäcks sn). Kyrkomiljö och f d kom
muncentrum med tidigare kommunhus och gäst
giveri.

49 6528/1456
Vena gruvfält (Hammars sn). Området som ingår 
i Lerbäcks bergslag, omfattar gruvfältet med utlö- 
pare, Fallhyttan och Svarthyttan. Det har kon
tinuerligt brukats från medeltiden till 1800-talets 
slut och hade sin storhetstid under 1500-talet.

HALLSBERGS KOMMUN

9 6533/1482
Boo-området (Bo sn). Boo fidekommiss med om
givande enhetligt herrgårdslandskap. Egendomen 
är ett 1600-talssäteri som år 1735 gjordes till fidei
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kommiss. Huvudbyggnaden från 1870-talet är ri
tad av J F Abom. Till egendomen hör arrendegår
dar, torp och lantarbetarbostäder. Kyrka, fatabur, 
skola och f d prästgård.

10 6550/1448 
Drumlinområdet (Viby sn). ”Etternärke” är ett 
odlingslandskap av uråldrig hävd med fornläm- 
ningar, fossila odlingsspår, herrgårdar och torp
bebyggelse, radbyar och byar med utskiftad be
byggelse och drumlinanpassad bebyggelsebild. 
Miljön berör även Örebro och till en mindre del 
Kumla kommuner.

11 . 6553/1473
Tarsta (Sköllersta sn). Tarsta och Åmehälls forn- 
borgar med omgivande landskap.

KUMLA KOMMUN

10 6550/1448
Drumlinområdet (Hardemo sn). ”Etternärke” är 
ett odlingslandskap av uråldrig hävd med forn- 
lämningar, fossila odlingsspår, herrgårdar och 
torpbebyggelse, radbyar och byar med utskiftad 
bebyggelse och drumlinanpassad bebyggelsebild. 
Större delen av området ligger i Örebro och Halls
bergs kommuner.

12 6554/1455 
Hardemo (Hardemo sn). Fornlämningar och be
byggelse i åsläge. Öppet odlingslandskap med 
fossila spår och odlingsrösen. Gravfält, byar på 
bytomt och med utskiftad bebyggelse, torp och 
tåbebyggelse. Kyrka med sockenmagasin. Präst
boställe.

13 6554/1464 
Hjortsberga (Kumla sn). Gravfält från yngre järn
ålder i krönläge och med omgivande öppet od
lingslandskap. I miljön finns även lokaler med 
fossila åkrar.

14 6553/1463 
Kumlaby (Kumla sn). Odlingslandskap med kyr
ka och radby i åsläge. Klockargård, skola och 
länsmansboställe.

50 (Utredningsområde) 6552/1460
Rösavi (Kumla sn). Radby med omgivande öppen 
mark och utflyttade gårdar. Bygravfält.

ÖREBRO KOMMUN

10 6550/1448
Drumlinområdet (Flackvads, Edsbergs och Knis- 
ta sn). ”Etternärke” är ett odlingslandskap av ur
åldrig hävd med fornlämningar, fossila odlings
spår, herrgårdar och torpbebyggelse, radbyar och 
byar med utskiftad bebyggelse och drumlinanpas
sad bebyggelsebild. Inom området ligger även Ri- 
seberga kloster. Miljön berör även Hallsbergs och 
till en mindre del Kumla kommuner.

15 6544/1487 
Brevens bruk (Askers sn). Bruksmiljö med regel
bundet bebyggelsemönster, herrgård, bostadsbe- 
byggelse, hyttanläggning samt tillhörande arren
degårdar. Bruket grundades år 1676, men miljön 
speglar huvudsakligen 1800-talet.

16 6564/1457 
Täby (Täby sn). Kyrkmiljö vid Täbyån samt om
givande odlingslandskap. Kyrkan är medeltida 
men bär nu främst 1700-talets prägel. I området 
finns även en stenvalvsbro från 1883.

17 6569/1454 
Vintrosa (Vintrosa sn). Kyrkomiljö med gravfält, 
prästgård, sockenmagasin, skola och ålderdoms
hem. Den ursprungligen medeltida kyrkan om
byggdes och utvidgades under 1700- och 1800-ta- 
len.

18 6571/1444 
Lekhyttan (Hidinge sn). Hyttby med omgivande 
ålderdomligt odlinglandskap. Av hyttan, som var 
i bruk från tiden före 1520 till 1776, återstår en
dast obetydliga lämningar. Bebyggelsen härrör 
från 1700- och 1800-talen.

19 6572/1463 
Karlslund (Längbro sn). Herrgårdsanläggning i 
åsläge vid vattenfall i Svartån. Strängt reglerat 
brukningscentrum och storskaligt odlingsland
skap med underliggande gårdar och lantarbetarbe- 
byggelse. Karlslund var ursprungligen Örebro 
slotts västra ladugård. I området finns även fossila 
åkrar, kvarn, kraftverk och ruiner av Örebro 
gevärsfaktori från 1600- och 1700-talen.

20 6573/1466 
Centrala Örebro. Residensstad, väsentligen präg
lad av byggnader från 1800-talets mitt till 1930-ta- 
let. Staden uppstod under medeltiden vid mötet 
mellan Svartån och en åsväg. Stadsplanen är ett
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exempel på hur man genom successiva regleringar 
sedan 1600-talet sökt åstadkomma en regelbunden 
rutnätsplan. Ett par medeltida gatusträckningar 
finns dock fortfarande kvar. Örebro slott, Niko- 
laikyrkan, bostadsbebyggelse och institutions- 
byggnader.

21 6572/1465 
Rosta (Längbro sn). Internationellt uppmärksam
mat bostadsområde med 130 stjärnhus uppförda 
1948-1952. Intressanta planlösningar och gårds
bildningar och välstuderade detaljer.

22 6572/1464 
Baronbackarna (Örebro sn). Området som upp
fördes åren 1953-1957 är en milstolpe i svensk 
bostadsplanering med uppmärksammade trafik
lösningar, grönytor och planlösningar (experi- 
mentlägenheter).

23 6572/1471 
Hjälmarsberg (Almby sn). Herrgårdsmiljö som är 
en ur natur- och kulturhistorisk synpunkt mycket 
representativ exponent för Hjälmarens herrgårds- 
landskap med torp, alléer och hagmarker med 
gravfält.

24 6575/1473 
Esplunda (Rinkaby sn). Stor herrgårdsanläggning 
med ”tillhörande” kyrkby och storskaligt odlings
landskap. Till herrgården hör bl a en allé och 
stiftelsen Esplunda arkiv och bibliotek. I området 
finns dessutom gravfält, öde bytomt, byar med 
utskiftad bebyggelse mm.

25 6575/1477 
Skävesund (Glanshammars sn). Herrgårdsmiljö i 
åsläge vid Hjälmaren. Odlingslandskap med flera 
gravfält och enstaka fornlämningar samt byar 
med utskiftad bebyggelse, torp och f d prästgård.

26 6578/1476 
Glanshammar (Glanshammars sn). Kyrkomiljö 
med fornlämningar från yngre järnålder, runste
nar, klockstapel, f d sockenmagasin och f d by
skola. Kyrkan är från medeltiden. I området finns 
även rester av äldre bebyggelse kvar på bytomt 
och en medeltida silvergruva.

27 6585/1469 
Dylta bruk (Axbergs sn). Välbevarat rödfärgs- 
bruk med herrgårdsanläggning och gruvor för 
svavel, alun och vitriol. Till området hör begrav

ningsplats, klockstapel och gårdsmuseet ”Klost
ret”. Miljön präglas huvudsakligen av 1800-talet.

51 6588/1477
Kägleholm (Ödeby sn). Odlings- och sjölandskap 
med Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka. I 
området, som innefattar hela ön och den intillig
gande Hästön, finns flera gravfält, övergivna by
tomter, fossil åkermark och slaggvarp.

KARLSKOGA KOMMUN

28 6580/1429 
Karlskoga, stadsdelen Bofors-Björkborn. Enhet
liga arbetarbostäder från perioden 1860-1930. I 
miljön ingår även arbetarmuseet Gråbo och vissa 
järnvägsanläggningar.

29 6570/1427 
Karlskoga, Norra Bohult-Carls Åby. Fem kvar
ter med sammanlagt 55 funkis-inspirerade tjänste
mannavillor, tillkomna på 1930-40-talen under en 
expansionsperiod för Bofors.

30 6592/1437 
Karlsdal (Karlskoga sn). Oreglerad bruksmiljö 
från 1800-talet med herrgård, arbetarbostäder, 
hyttlämningar, kyrka och slaggvarp.

NORA KOMMUN

31 6593/1447 
Skrekarhyttan och Gamla Viker (Vikers sn). 
Hyttbyar med äldre, delvis herrgårdsliknande 
bergsmansgårdar och omgivande, småbrutet od
lingslandskap. I området finns även hytt- och 
gruvlämningar samt kyrka från 1871.

32 6598/1454 
Pershyttan (Nora sn). Mycket välbevarad hyttby 
med hytta, bostadsbebyggelse, gamla gruvområ
den med ovanjordsanläggningar, varphögar, ut- 
målsstenar samt stånggång. Till miljön hör också 
enskilda gårdar och torp, kvarn, skola och järn
väg. Platsen, som är känd sedan 1380-talet, speglar 
främst 1700- och 1800-talen.

33 6600/1456 
Centrala Nora. Välbevarad trästad med rut
nätsplan från 1643. Flera arkitektoniskt högtstå
ende handelsgårdar, värdefulla gårdsbildningar 
samt stenbyggnader av representativ art. Järnvägs
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museum. Miljön präglas av utvecklingen från 
1700-talet och framåt.

34 6599/1445 
Västgöthyttan (Nora sn). Hyttby med samlad be
byggelse av äldre bergslagsgårdar. I området ingår 
två hyttruiner.

35 6601/1463 
Bondebyn-Järle-Yxe (Nora sn). Småbrutet od
lingslandskap med bruksherrgård, bergslagsgår
dar, kvarn samt äldre vägar, bro och f d gästgiveri. 
I området finns dessutom en smedkasern och f d 
skola samt ruiner av bruksbyggnader. Miljön lig
ger delvis i Lindesbergs kommun.

36 6609/1450 
Klacka-Lerberg (Nora sn). Gruvparken, ett gam
malt järngruvsområde med spår av olika bryt- 
ningstekniker mm.

37 6614/1449 
Järnboås-Finnshyttan-Lindesby (Järnboås sn). 
Bergslagsmiljö med karaktäristisk byggelse i 
småbrutet odlingslandskap. Många äldre gårdar, 
delvis kvar på bytomter, delvis utskiftade. Torp. 
Kyrka, sockenmagasin och prästgård.

LINDESBERGS KOMMUN

35 6601/1463
Bondebyn-Järle-Yxe (Linde sn). Småbrutet od
lingslandskap med bruksherrgård, bergslagsgår
dar, kvarn samt äldre vägar, bro och f d gästgiveri. 
I området finns dessutom en smedkasern och f d 
skola samt ruiner av bruksbyggnader. Miljön lig
ger delvis i Nora kommun.

38 6594/1487 
Fellingsbro (Fellingsbro sn). Kyrkomiljö med do
minerande åsläge i öppet odlingslandskap med 
prästgård, kyrka, kastal och skola. I området 
finns även arrendatorsgård och fattigstuga.

39 6593/1475 
Hinseberg (Näsby sn). Medeltida godsbildning 
med nuvarande herrgårdsbyggnad uppförd 1803, 
ett nygotiskt utsiktstorn från 1840 och en flottbro 
från 1836.

40 (Utredningsområde) 6608/1467
Centrala Lindesberg. Välbevarad trähusbebyg
gelse med gårdsbildningar samt stenbyggnader av 
representativ art vid kyrkan och torget. Rut-

nätsplan från 1644 då staden grundlades i ett åslä
ge invid Lindesjön.

41 6611/1457 
Siggebohyttan (Linde sn). Musealt bevarad bergs
mansgård från omkring 1800 med omgivande od
lings- och skogslandskap. I området finns även 
gruvor och hyttruin.

HÄLLEFORS KOMMUN

42 6610/1425 
Loka (Grythyttans sn). Bad- och brunnsanstalt 
med ett stort antal för brunnsanläggningar typiska 
bostads-, sällskaps- och behandlingsbyggnader 
från 1760-talet och framåt. Brunnskyrka, tidigare 
tillika brunssalong, från 1824. Anläggningen, ur
sprungligen en hälso- och offerkälla, blev år 1759 
privilegierad som kunglig brunn.

43 6621/1428 
Centrala Grythyttan (Grythyttans sn). Välbeva
rad kyrkbybebyggelse av bergslagskaraktär, an
lagd i stadsmässiga former (stadsprivilegier 1641— 
1682). Värdefulla gårdsbildningar, gästgivargård 
med byggnadsbestånd från 1700- och 1800-talen.

44 6630/1443 
Hjulsjö (Hjulsjö sn). Bergslagsby med kyrka från 
1640-talet och bebyggelse huvudsakligen från 
1800-talet.

45 6637/1427 
Silvergruvorna (Hällefors sn). Gruvfält med 
gruvhål och spår efter tillmakningsteknik samt 
varphögar. Gruvorna var i bruk från 1639 till om
kring 1750.

LJUSNARSBERGS KOMMUN

47 6640/1455 
Centrala Kopparberg (Ljusnarsbergs sn). Tätort 
med bergshantering som ekonomisk grund och 
gatunät och samlad bebyggelse med stadsmässiga 
drag. Träkyrka från 1635, gruvstuga-tingshus från 
1641, bergmästarboställe från 1740-talet och 
många stora bergslagsgårdar som speglar bebyg
gelseskicket från 1600- till 1800-talen. Gruvhål 
och lämningar från bergshanteringen.

48 6640/1460 
Finnfall (Ljusnarsbergs sn). Bergsmansgård med 
ursprung i 1600-talets finnkolonisation. Typiskt 
läge på höjdsluttning.
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Västmanlands län

Om Västmanlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet i sin helhet vill riksantikvarieämbetet peka på tre aspekter som är särskilt 
viktiga att slå vakt om inom länet. Dels är det Mälardalens öppna odlingsbygder med fornläm- 
ningsrik förhistorisk centralbygd, omfattande godsbildning och flera medeltida städer. Dels 
gäller detta de viktiga nord-sydliga vattenlederna och rullstensåsarna. En sista viktig aspekt att 
slå vakt om är bergshantering och industri.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

ARBOGA KOMMUN

1 6573/1499 
Järnäs odlingslandskap (Götlunda sn). Halvö i 
Hjälmaren med mångformigt och ålderdomligt 
odlingslandskap. Till övervägande del öppna löv
skogsmarker, omväxlande med åker- och ängs
mark i samspel med stengärdsgårdar, odlingsrö- 
sen och fornlämningar från bronsålder och järnål
der. Inom området ligger Sickelsjö herrgårdsmiljö 
med omgivande, välbevarad torpbebyggelse.

2 6586/1502 
Arboga innerstad. Stadskärna med många medel
tida stenbyggnader och mycket av det medeltida 
gatunätet bevarat. Välbevarad småskalig trähusbe
byggelse från 1700- och 1800-talen. Staden av
speglar vattenvägarnas och järnhanteringens bety
delse och har sedan äldsta tid haft karaktären av 
handels- och omlastningsplats. Den medeltida 
stadsplanen har en ovanligt regelbunden form.

3 6581/1508 
Hjälmare kanal (Arboga sn). Den 13 km långa 
kanalen som förbinder Hjälmaren med Mälaren 
anlades 1629-39 och ombyggdes 1819-29 till sin 
nuvarande sträckning. Den har nio slussar. Invid 
kanalen finns äldre varv, kvarn, slusskurar mm. 
Den äldre sträckningen som ännu är synlig i ter
rängen har stort kommunikationshistoriskt intres
se som en av landets tidigaste kanalbyggen.

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

4 6618/1496
Hedströmsdalen (Heds och Skinnskattebergs sn). 
Vattenled med bruksmiljöer som innehåller ham
marsmedjor, bruksherrgårdar och arbetarbostä
der. Området illustrerar brukens placering och

140

uppbyggnad vid forsarna efter den utflyttning 
från gruvområdena som skedde vid slutet av 
1500-talet. Inom kommunen ligger Skinnskatte
bergs herrgårdsmiljö, Karmansbo bruk och delar 
av Bernshammars bruk. Miljön berör även Kö
pings kommun.

KÖPINGS KOMMUN

4 6618/1496
Hedströmsdalen (Kolsva sn). Vattenled med 
bruksmiljöer som innehåller hammarsmedjor, 
bruksherrgårdar och arbetarebostäder. Området 
illustrerar brukens placering och uppbyggnad vid 
forsarna efter den utflyttning från gruvområdena 
som skedde vid slutet av 1500-talet. Inom kom
munen ligger Kolsva bruk och delar av Bernsham
mars bruk. Miljön berör även Skinnskattebergs 
kommun.

FAGERSTA KOMMUN

7 6630/1520
Strömsholms kanalmiljö (Västanfors och Väs- 
tervåla sn). Sammanflätat transport- och produk
tionssystem kring ett naturligt vattendrag där vat
tenkraften utnyttjats för bearbetning av malm och 
järn från västra Bergslagen. I området ligger ett 
flertal järnbruk. Vattentransporterna underlätta
des av att man åren 1776-92 byggde förbi fallen 
med kanaler och slussar; åren 1842-60 blev kana
len ombyggd. Inom kommunen ligger Semla, Fa- 
gersta, Västanfors och Ängelsbergs järnbruk. Av 
särskilt intresse är Ängelsberg med den närliggan
de Oljeöns f d lysfotogenfabrik. Vid Semla finns 
två äldre kraftverk. Kanalmiljön berör även Sura
hammars och Hallstahammars kommuner.
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SURAHAMMARS KOMMUN

7 6630/1520
Strömsholms kanalmiljö (Ramnäs och Sura sn). 
Sammanflätat transport- och produktionssystem 
kring ett naturligt vattendrag där vattenkraften 
utnyttjats för bearbetning av malm och järn från 
västra Bergslagen. I området ligger ett flertal 
järnbruk. Vattentransporterna underlättades av 
att man åren 1776-92 byggde förbi fallen med 
kanaler och slussar; åren 1842-60 blev kanalen 
ombyggd. Inom kommunen ligger Virsbo, Ram
näs och Surahammars järnbruk, där Ramnäs kät- 
tingbruk med två bevarade 1700-talsherrgårdar, 
järnbod, lancashiresmedja och valsverk har stort 
egenvärde. Kanalmiljön berör även Fagersta och 
Hallstahammars kommuner.

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

7 6630/1520
Strömsholms kanalmiljö (Bergs, Hallstaham
mars, Kolbäcks och Säby sn). Sammanflätat trans
port- och produktionssystem kring ett naturligt 
vattendrag där vattenkraften utnyttjats för bear
betning av malm och järn från västra Bergslagen. I 
området ligger ett flertal järnbruk. Vattentrans
porterna underlättades av att man åren 1776-92 
byggde förbi fallen med kanaler och slussar; åren 
1842-60 blev kanalen ombyggd. Förutom kanal
området är för kommunens del området kring det 
Tessinritade Strömsholms slott av stort intresse. 
Det innefattar även gårdsbebyggelse och åsanslut- 
na gravfält vid Mölntorp, äldre industrier och 
kraftverk samt en fornborg vid Hallstahammar. 
Kanalmiljön berör även Fagersta och Suraham
mars kommuner.

NORBERGS KOMMUN

9 6658/1496 
Bråfors bergsmansby (Norbergs sn). Bymiljö med 
ålderdomligt byggnadsbestånd och ursprung i 
medeltidens järnhantering. Stora Bråfors med 
byggnader från 1700-talet grupperade kring kvad
ratisk gårdsplan och Lilla Bråfors med manbygg
nad från 1800-talets senare del. Hyttan är känd 
sedan 1300-talet; driften lades ned 1902.

10 6662/1507 
Norbergs gruvmiljöer (Norbergs sn). Tät och 
koncentrerad gruvmiljö kring Svinryggen och

Mossgruveparken med gruvhål, spelhus, lave och 
gruvmuseum. Polhemshjulet med stånggång var 
kraftkälla för att pumpa vatten ur närbelägna gru
vor. Klackberg med gruvlavar mm.

11 6660/1507
Norbergs centrum (Norbergs sn). Gammal f d 
bergsmansby med väl samlad bebyggelse kring ån 
och den medeltida kyrkan. Norberg var under 
medeltid centrum för handeln med järn från 
bergslagen. Utmed ån ligger trähusbebyggelse av 
varierande karaktär medan området kring kyrkan 
och torget har en annan mera ”stadslik” utform
ning.

13 6656/1508 
Livsdal (Norbergs sn). Bergsmansby med bebyg
gelse från i allmänhet 1800-talet, som ligger tätt 
intill en slingrande byväg. Hyttan, idag ruin, är 
känd sedan 1539 och var i drift till 1774. Under 
1600-talet var även två stångjärnshammare i bruk. 
Bevarad äldre kvarn och bro.

14 6660/1515 
Olsbenning (Karbennings sn). Bergsmansby av 
medeltida ursprung som hade flera hyttor. Ham
mare tillkom under 1600-talet. För den västman
ländska delen av bergslagen karaktäristiska bygg
nader och bebyggelsegruppering. Hyttruin.

SALA KOMMUN

15 6648/1528 
Nötmyran (Västerfärnebo sn). Särpräglat våt
marksområde vid Svartån med värdefull fauna 
och flora samt hävdade ängsmarker med ängsla- 
dor. I områdets östra del ligger Hedbo by som är 
av radbykaraktär.

16 6643/1542 
Sala silvergruva (Sala sn). Unik gruvmiljö i me
deltida kolonisationsområde med en mängd till 
driften hörande byggnader från 1600-, 1700- och 
1800-talen, såsom tjänstebostäder, gruvlavar mm 
samt småskalig gruvarbetarbebyggelse. Norr om 
Sala ligger vidsträckta fördämningssystem avsed
da för gruvans kraftförsörjning.

17 6638/1536 
Sätra brunn (Kila sn). Alltjämt mycket anlitad 
kurort i Uppsala universitets regi med byggnader 
från 1700-, 1800- och 1900-talen. Brunnen under
söktes av Urban Hjärne 1701 och donerades 1748
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till Uppsala Akademi. Den är ett dokument över 
de många surbrunnar Sverige en gång hade.

32 6644/1544
Sala stadskärna. Staden grundades 1624 med 
privilegier som s k bergsstad ett par km nordväst 
om den gamla gruvbyn. Den välbevarade stadspla
nen var för tiden avancerad och av allt att döma 
den första strikt rätvinkliga rutnätsplanen i en 
nyanlagd, mindre stad. Småskalig trähusbebyggel
se från 1700- och 1800-talen. I området ingår även 
Ekebydammen som är en del av gruvans vatten
försörjning. Staden illustrerar 1600-talets stadspo
litik och strävan att utveckla bergshanteringen.

VÄSTERÅS KOMMUN

18 6629/1532 
Svanå bruk (Harakers sn). Bruksherrgård i karo
linsk stil från 1670-talet med två förnämt inredda 
flyglar. Stor park där en orginell hängbro leder till 
ett lusthus som tjänar som fonddekoration. Vid 
Svartåforsen finns lämningar efter brukets smed
jor.

19 6617/1538 
Svartåns dalgång med Skultuna bruk (Skultuna 
sn). Hävdat odlingslandskap med rikt fornläm- 
ningsbestånd av gravfält från yngre järnålder. Väl- 
bevarad jordbruksbebyggelse samlad till mindre 
byar. Medeltida kyrkor i Skultuna och Skerike. 
Skultuna är Sveriges äldsta mässingsbruk (1607) 
med de äldsta verkstäderna på ursprunglig plats, 
två stora dominerande kolhus och delvis bevarade 
arbetarbostäder från 1700- och 1800-talen.

20 6606/1532 
Dingtuna-östjädra (Dingtuna sn). Rikt bestånd 
av ensamliggande stensättningar av bronsålders- 
typ som ibland är samlade i gravfält samt boplats
lämningar och stensträngssystem. I byn Östjädra 
finns välbevarad bebyggelse från framför allt 
1700- och 1800-talen.

21 6602/1532 
Timmelsta-Skogsta (Dingtuna sn). Samman
hängande ålderdomligt jordbrukslandskap med 
brons- och järnålderslämningar. Byarna Timmel- 
sta och Skogsta med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse.

22 6598/1533 
Tidö-Rytterne-Hornsåsen (Rytterne sn). Ut

präglat herrgårdslandskap i strandnära läge med 
godsen Fiholm, Vikhus och Stora Ekeby. Tidö 
slott med medeltida borgruin. Bland fornläm- 
ningarna framträder gravfältet på Hornsåsen med 
bronsåldersrösen och anläggningar från äldre 
järnålder, Sorby fornborg och två medeltida kyr
koruiner. En äldre vägsträckning slingar sig ge
nom området.

23 6603/1541 
Fullerö (Västerås-Barkarö sn). Träslott från 
1600-talet i karolinsk stil med vidsträckt park och 
ekonomibyggnader från 1800-talet, omgivet av ett 
herrgårdspräglat jordbrukslandskap.

24 6610/1541 
Västerås stadskärna. Den äldre stadsmiljön efter 
Svartån med kvarvarande medeltida gatusträck- 
ningar, rutnätsplan från 1600-talet, slottet, Stora 
torget, domkyrkoområdet och Kyrkbacken med 
småskalig utkantsbebyggelse. Parkzonen vid järn
vägen samt industri- och bostadsbebyggelse från 
1900-talets början.

25 6612/1547 
Badelunda (Badelunda sn). Öppet äldre jord
brukslandskap med fornlämningsrik åssträckning 
och stor täthet av järnåldersgravfält, bl a vid När- 
lunda, Sörby och Furuby. Mest framträdande är 
Anundshögsområdet med storhög, skeppssätt- 
ningar, väglämningar och intressant runsten. 
Inom området ligger Badelunda medeltidskyrka 
och Furuby medeltida kyrkoruin.

26 6629/1532 
Lindö gård (Kärrbo sn). Karolinsk herrgård med 
medeltida anor, nu präglad av det sena 1700-talets 
stil. Småskaligt landskap med herrgårdsprägel.

27 6601/1559 
Ängsö (Ängsö sn). Mälarö med slott av medeltida 
ursprung, ombyggt till nuvarande utseende på 
1740-50-talet. Flyglar från 1700-1800-talet. Om
fattande parkanläggning. Medeltida kyrka. Ett 
äldre vägsystem förbinder torp och utgårdar av 
ålderdomlig karaktär. Till egendomen hör även 
fiskelägen med karaktäristisk bebyggelse.

28 6612/1560 
östanbro (Björksta sn). Sagåns dalgång med äldre 
kvarnmiljö och stenvalvsbro vid Nykvarn. I det 
öppna områdets norra del ligger en välvårdad 
fornborg. I söder ligger Mälshammars gård med 
från 1700-talet kvarstående flygelpar, park och
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runsten. Den medeltida eriksgatan passerade ge
nom området, och vid ”Östens bro” byttes gisslan 
mellan upplänningar och västmanlänningar. Plat
sens forna betydelse styrkes av flera gravfält från 
bronsålder och järnålder samt kungshögen ”Ös
tens hög”. Området fortsätter in i Uppsala län.

31 6609/1550
Irsta (Irsta sn). Mycket tät fornlämningsmiljö 
med markant inslag av bronsålderslämningar i 
form av stensättningar, både ensamliggande och 
sammanförda till gravfält, skärvstenshögar och 
skålgropsförekomster. Inom området finns även 
högar, resta stenar och stensträngssystem från 
järnåldern.

HEBY KOMMUN

29 6640/1562
örsundaåns dalgång (Västerlövsta sn). Öppen 
dalgång med meandrande vattendrag, stenvalvs-

broar och äldre vägsystem. Stenåldersboplatser 
och järnåldersgravfält är lokaliserade i dalslutt
ningen. Längs åkanten ligger radbyarna Ål, Sör 
Hårsbäck och Röcklinge med för trakten karaktä
ristisk och särpräglad bebyggelse.

30 6659/1566
Huddungeby (Huddunge sn). Radby med man
byggnader och ekonomibyggnader på varsin sida 
om bygatan. Byn är återuppförd efter en brand på 
1840-talet och de ovanligt stora bostadshusen är 
typiska för denna trakt. I miljön ingår Huddinge 
gamla kyrkoruin och hembygdsgård.
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Kopparbergs län

Om Kopparbergs län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet i sin helhet vill riksantikvarieämbetet peka på tre aspekter som det är särskilt 
viktigt att slå vakt om inom Kopparbergs län. För det första är det en ålderdomlig byggnadstra
dition utan motstycke i landet och ett ålderdomligt bebyggelsemönster med stora samlade byar 
och ett väl utvecklat fäbodsystem som kan iakttas framför allt i Siljansområdet och Västerdalar
na. För det andra är det hur man utnyttjat naturförutsättningarna i samband med forntida 
fångst, ekonomi och lågteknisk järnhantering. För det tredje är det den äldre bergshanteringen 
som framför allt sätter sin prägel på den sydöstra delen av Dalarna. Kopparberget vid Falun intar 
där en central plats, inte minst genom sin nationella betydelse under historisk tid.

Med hänsyn till det insamlade boplatsmaterialet måste Dalarna karaktäriseras som ett sydligt 
centralområde för fångstkulturen under förhistorisk tid i det norrländska inlandet som lämnat 
talrika spår efter sig längs vattendrag och insjöstränder från centrala Dalarna ända upp i 
Lappland.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
AVESTA KOMMUN

1 6671/1540 
Näckenbäck (By sn). Radby med väl bevarad 
1800-talskaraktär. De förändringar som skett ef
ter laga skiftet 1862 är obetydliga. Byns enskilda 
byggnader är goda exempel på storbondegårdar 
från 1800-talets senare hälft.

2 6677/1537 
By-bygden. (By sn). Bergslagsområde med stenål- 
dersfynd utmed litorinagränsen. Lågtekniska 
järnframställningsplatser och gravfält tyder på 
järnåldersbosättning. Fornlämningsmiljön är ex
ponerad i ett öppet odlingslandskap med äldre 
bebyggelse.

3 6684/1533 
Ingeborgsbo (By sn). Väl bevarad och tätbyggd 
klungby i ålderdomligt läge. 1800-talets odlings
landskap framträder tydligt i miljön.

4 6688/1531 
Bäsinge-Bergshyttan (Folkärna sn). Karaktäris
tisk bergsmansbygd med två tätt bebyggda och 
välbevarade bergslagsbyar. Omgivande åkermark 
samt gruvor. Flera av gruvorna började brytas re
dan under medeltiden. I Sjögruvan, som tillsam
mans med Bäsinge koppargruva finns markerad 
på en karta från omkring 1800, återupptogs bryt
ning under 1700-talet. Då fanns både hytta och 
hammare i Bergshyttan.

5 6672/1523 
Grytnäs kyrkby och östansbyn. (Grytnäs och 
Folkärna sn). Välbevarade bebyggelsemiljöer med 
storbondegårdar. Befintlig bebyggelse från 1700- 
och 1800-talet. Miljöns tyngdpunkt ligger i kyrk
byn som är väl sammanhållen och klart skild från 
omgivande bebyggelse. Den på 1700-talet till
byggda och med torn försedda kyrkan har anor 
från 1300-talet.

6 6670/1520 
Avesta. Industrimiljö av varierat slag från fyra 
århundraden. Det förindustriella bruket - koppar- 
myntstillverkning - illustreras av den välbevarade 
Gamla byn, uppförd på en konstgjord holme, 
samt herrgården, kyrkan och inte minst väg- och 
kanalsystemet. Från järnverkets första tid finns de 
industrihistoriskt märkliga mas- och rostugnarna, 
uppförda mellan 1874 och 1915. Lämningar från 
järnverkets kontinuerliga utbyggnad under de se
naste hundra åren. Utbyggnad av vattenkraft visas 
av det tidigt uppförda kraftverket i Lillforsen 
samt den senare, arkitekturhistoriskt intressanta 
anläggningen i Storforsen.

BORLÄNGE KOMMUN

7 6706/1487
Torsångsbygden. (Torsångs sn). Fornlämningsrik 
bygd med gravfält, gravhögar, fångstgropar och
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järnslaggsförekomster från yngre järnålder och vi
kingatid. Spridda bondgårdar, flertalet med 
kringbyggd karaktär och bevarat månghussystem.
I centralt läge vid älven ligger Torsångs kyrko- 
miljö med sin 1200-talskyrka. Området har läm
ningar efter medeltida kopparhantering. Som ett 
ensartat monument med stort symbolvärde kan 
Ornässtugan nämnas.

8 6703/1486 
St Holmsjön (Stora Tuna sn). Upplevelsebar sten- 
åldersmiljö med boplatsområden kring mindre 
sjö. Platsen är främst känd genom fyndet av ett 
30-tal ej färdigtillverkade yxor och andra redskap.

9 6701/1483 
Rommehed (Stora Tuna sn). Exercisplatsen för 
Dalaregementet med bevarat träläger från 
1800-talet. Området rymmer ett 40-tal hus. Den 
första bebyggelsen tillkom på 1790-talet då man 
även började plantera de björkar som nu ”står på 
givakt” och ger karaktär åt området.

10 6709/1479 
Hushagen och Bergslagsbyn (Borlänge). Enhetlig 
miljö med tidstypisk och välplanerad bebyggelse 
och gatunät som visar Borlänges tidigaste indu
striella framväxt. Hushagen har arbetar- och 
tjänstemannabostäder av brukskaraktär och till
kom under 1800-talets sista årtionen. Bergslags
byn är ett enhetligt egnahemsområde som till
kommit 1916-20.

II 6712/1477 
Sör Amsberg (Stora Tuna sn). Tunaslättens enda 
bymiljö som har direkt kontakt till fornlämnings- 
områden så att en historisk kontinuitet kan utlä
sas. Förutom vikingatida höggravfält och slaggfö
rekomster ligger här Dalarnas största gravhög, i 
folkmun kallad ”lorthögen”.

FALUNS KOMMUN

12 6710/1495 
Vika byar (Vika sn). Ett avsnitt ur en av landska
pets huvudbygder under järnålder/medeltid. Öp
pet odlingslandskap med de tre välbevarade by
miljöerna Åsen, Foikarbyn och Strand och en rikt 
bevarad medeltidskyrka. Rik fornlämningsföre- 
komst där rosekoncentrationen på Forsnäs udde 
är unik för landskapet.

13 6710/1503 
Såghyttan (Vika sn). En av de bäst bevarade loka

lerna med kopparhyttor och lämningar efter äldre 
kopparhantering. Hyttan som nedlades 1867 har 
okänd tillkomsttid. Vid undersökning år 1933 
konstaterades att det förutom masugn funnits sex 
vändrostar, svavelverk, kolhus, dammar och bo
städer på platsen.

14a 6716/1499
Knivadalen-Staberg (Vika sn). Värdefullt avsnitt 
av Kopparbergslagens landskap. Talrika och tyd
liga lämningar efter kopparhantering. Tre bevara
de bergsmangårdar, Rasberg och de med en träd
gård sammanbundna Gamla och Nya Staberg.

14b 6715/1501
Knivadalen-Svartskär (Vika sn). Gårdsanlägg
ning av 1800-talskaraktär. Dominerande läge vid 
Svartskärssjön.

15 6720/1490 
Falun (Falu stad och Stora Kopparbergs sn). Falu 
koppargruva är landets äldsta industriarbetar- 
plats. Brytning har pågått sedan 1100-talet och 
dess blomstringstid inträffade ca 1650. Området 
kring gruvan rymmer lämningar från en medelti
da kolonisation och tusenårig industriell verksam
het med storslagna slaggvarpar och hyttlämning
ar. På grund av den forcerade brytningen inträffa
de under 1600-talet flera ras. Av ett sådant bilda
des år 1687 den sk ”stora stöten”. Stadens äldre 
framväxt hör intimt samman med gruvans expan
sion. Dess äldre bebyggelse är till stor del ur
sprunglig och bevarad kring en oförändrad stads
plan - 1600-talskaraktären är tydlig med såväl 
monumental bebyggelse kring det sluttande Stora 
Torget. Mer trivial och småskalig trähusbebyggel
se ligger norr och väster härom.

16 6727/1487 
Bergsgården-österå (Stora Kopparbergs sn). 
Västeråns och Österåns kopparbergslag. Land
skap som präglas av bergsmansgårdar och talrika 
lämningar efter äldre kopparhantering. Inom om
rådet finns en hyttkammare högt uppe på ett 
slaggvarp samt ett kombinerat elkraftverk och 
kvarn i drift från 1870-talet.

17 6724/1488 
Linnévägen (delen i Stora Kopparbergs och Bjurs- 
ås sn). Del av den gamla sommarvägen från Falun 
till Ovansiljan. Den ovanligt välbevarade äldre 
vägsträckningen kan följas i ca fem mil utan stör
re, moderna ingrepp. Den upparbetades som 
kärrväg i början av 1700-talet och har fått sitt
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namn genom att Carl von Linné år 1734 färdades 
denna sträckning. Miljön berör även Rättviks och 
Leksands kommuner.

18 6739/1372 
Rällsjöbo (Bjursås sn). Bymiljö i isolerat läge med 
gårdsbildningar och odlingslandskap av 1600- och 
1700-talskaraktär. I den egentliga bykärnan finns 
tre kringbyggda gårdar och delvis bevarat mång- 
hussystem. En hålldamm byggd på 1640-talet lig
ger vid Rällsjöåns utlopp ur Rällsjön. Det tillhö
rande dammhuset bär inristade krontecken, 
namninitialer och årtal från 1600-talet och framåt.

19 6743/1487 
Dubblarbo fäbodar (Bjursås sn). Fäboden består 
av två gårdar med vardera 5-7 byggnader. Den 
lades ned 1932. Vallarna är fortfarande i hävd, 
slagna och betade.

20a 6725/1498
Sundbornåns dalgång (Sundborns sn). Ett väl- 
bevarat avsnitt av Kopparbergslagen. Storslagna 
och friliggande bergsmansgårdar. Små bergs- 
mansbyar och lämningar efter äldre kopparhante
ring. I miljön ligger Sundborns kyrkby med vär
defull bebyggelse, Carl Larssons atelje samt en 
damm med äldre kraftverk.

20b 6720/1496
Sundbornåns dalgång (Stora Kopparbergs och 
Vika sn). Område med friliggande storgårdar. 
Omfattande slaggvarpsområden från miljöns 
äldsta hyttplatser.

21a 6740/1513
Malmleden mellan Korså och Åg (Sundborns och 
Svärdsjö sn). Transportled som visar järnets väg 
från malm till färdig exprortprodukt under 
1800-talet och förra hälften av 1900-talet. Malm
leden förbinder Korså bruk (hammarverk) och 
Ågs bruk (masugn) med gruvor vid Vintjärn. 
Gruvfälten vid Vintjärn upptäcktes 1725 och 
malmbrytning började där omedelbart. Hyttan 
vid Åg togs i bruk 1828 som hjälphytta åt Svart
näs, men 1839 erhöll Åg privilegier för en järn- 
verksanläggning som flyttades till Korså. Ågs 
masugn var i drift till 1927 och smidesverksamhe- 
ten vid Korså upphörde 1930. De båda bruks- 
miljöerna är väl bibehållna.

21b 6740/1513
Korså bruk (Sundborns sn). Anläggningen upp
fördes med stöd av de privilegier som år 1839

givits åt Ågs masugn. Den välbevarade bruks- 
miljön kom att omfatta 6 härdar och 4 hammar. 
Ombyggd 1847-52 för lancashiresmide.

22 6726/1515 
Hinsen (Sundborns sn). Fornlämningsmiljö invid 
skogssjö. Gravfält som lämnat vikingatida fynd 
samt några smärre stensättningar. Denna typ av 
isolerade fornlämningar i skogsmiljö och utan an
knytning till fast bygd är karaktäristiska för Da
larna och nedre Norrland.

23 6724/1509 
Lisstjärns fäbodar (Svärdsjö sn). En välhållen fä
bodvall med öppna, hävdade åkrar och hagar samt 
äldre byggnader i behåll. Vallen är gammal och 
finns upptagen i en inventering av fäbodar från 
1663-64. Den var ännu 1958 i bruk med tre gårdar 
och 15 djur.

24 6740/1502 
Linghedsströmmen (Svärdsjö sn). Tidigindustri- 
ell miljö från omkring år 1900. Flera olika exem
pel på vattenkraftens utnyttjande. Vid den smala 
passagen mellan Hökviksån och Sör-Lingan finns 
en fördämmning och broövergång med kvarn, 
mejeri, frörenseri och linskäkt. En elkraftstation 
från sekelskiftet 1900 är ännu i drift.

25 6768/1496 
Grejsans fäbodar (Envikens sn). Ett välbevarat 
och genom bebyggelsens utbredning representa
tivt fäbodställe som fortfarande har djurhållning.

26 6766/1502 
Björnås (Envikens sn). Fångstmiljö i Finnmarks
området där ett 1,5 km långt fångstgropssystem 
med 20 gropar ligger längs en grusås. Miljön inne
fattar även en trefaldighetskälla.

GAGNEFS KOMMUN

27 6715/1465 
Djurmo Klack (Gagnefs sn). Fornlämningsmiljö. 
Två rösen i imponerande bergsläge och vidsträckt 
utsikt. Det största röset, 17 m i dameter, är en av 
landskapets största fornlämningar.

28 6720/1457 
övre och Nedre österfors (Gagnefs sn). Två väl 
bibehållna byar med månghussystem, slingrande 
bygator och kringbyggda gårdar av ålderdomlig 
karaktär. Öppet och hävdat odlingslandskap. Vid
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byn Övre Österfors överkorsas älven av en ålder
domlig flottbro.

29 6707/1461 
Finntorpet (Gagnefs sn). Ålderdomlig och väl- 
bevarad finnbebyggelse med sammanlagt fyra stu
gor, ett härbre och sex uthus. Odlingsmark med 
röjningsrösen. Platsen är omnämnd som fäbod
ställe år 1674.

30 _ 6696/1453
Bastberget (Gagnefs sn). Ålderdomlig och väl- 
bevarad fäbod, omnämnd redan år 1602 och ännu 
är i drift. Bebyggelsen ligger i sex klungor och 
omfattar hundratalet byggnader. De skilda går
darna är avgränsade med gärdsgårdar.

31 _ 6696/1448
Skallbodarna (Gagnefs sn). Ålderdomlig och tät
bebyggd fäbod i sjöläge. Byggnaderna är placera
de utmed fägatan. Talrikt med fäbodristningar.

32 6696/1446 
Svedjebodarna (Floda sn). En av landskapets mest 
genuina och ålderdomliga fäbodar. Välbevarade 
byggnader samt öppna och hävdade takter med 
viss djurhållning. I ett portlider finns fäbodrist
ningar.

HEDEMORA KOMMUN

33 6694/1520 
Norns bruk och vägen Vikmashyttan-Larsbo
(delen i Hedemora sn). Välbevarad bruksmiljö 
från 16- och 1700-talen med bevarad lancashire- 
smedja och en restaurerad hytta som blåstes ned i 
början av 1900-talet. Bruksbebyggelse med herr
gård, kapell och bruksgata med arbetarbebyggel- 
se. Till bruket ansluter den ålderdomliga förbin
delsevägen från Larsbo genom Norn till Vikmans- 
hyttan (där stålverket låg). Vägmiljön sträcker sig 
in i Smedjebackens kommun.

34 6685/1513 
Grådö-Hamre-Husby (Husby och Hedemora 
sn). Viktig förhistorisk och medeltida miljö som 
belyser den tidiga kolonisationen av landskapet 
och den senare organisationen av bergshantering
en. Runt Husby finns gammal centralbygd med 
sockenkyrka från 1100-talet och två kungsgårdar 
låg vid Husby och Näs. Hamreområdet uppvisar 
gravfält och spår av lågteknisk järnframställning. 
I den för kommunikationerna strategiskt viktiga

Grådöområdet har funnits två medeltida befästa 
gårdar som minner om unionstidens politiska för
vecklingar. I länsstyrelsens material är detta områ
de redovisat som nr 34 och 38.

35 6685/1510 
Hedemora stad. Dalarnas enda medeltida stads- 
bildning. Bevarade medeltida kulturlager finns 
under den bebyggelse som tillkommit efter 
1600-talets reglering. Stadskärnan präglas av den 
återuppbyggnad som skedde efter stadsbranden år 
1849.

36 6689/1505 
Hjulbacka-Kapellbo (Hedemora sn). Intressant 
fornlämningsområde. Två gravfält och hålvägar 
ligger i stragegiskt läge vid färdvägen utmed Bade- 
lundaåsen.

37 6683/1522 
Garpenberg (Garpenbergs sn). Välbevarad herr- 
gårdsmiljö i öppet landskap. Talrika lämningar 
från det tidiga bergsbruket, ett vattensystem för 
hyttdrift med tre dammsjöar och mellanliggande 
hyttlämningar. Garpenbergs koppargruvor öpp
nade bygden. Herrgården, med huvudbyggnad 
från 1801 och fyra 1700-talsflyglar, uppfördes för 
det sedan 1500-talet kända Garpenbergs bruk.

39 6694/1520 
Kloster (Husby och Garpenbergs sn). Komplex 
miljö med medeltida hyttplatser. Lämningar från 
Gudsberga år 1486 instiftade cistersienserkloster 
och Klosters bruk. Vid bruket utvecklades under 
1700-talet bl a ett av landets största krutbruk. År 
1809 byggdes här landets första valsverk för till
verkning av plåt. Herrgård med flyglar och eng
elsk park, arbetarbostäder, brukskyrka och stall 
samt de Lavals smedja där bl a den S-formade 
reaktionsturbinen utformades.

40 6701/1522 
Stjärnsund (Husby sn). Järnbruk och manufak
turverk som grundades av Polhem under 1700-ta- 
let. Välbevarad bruksmiljö med herrgård och 
brukskontor från 1700-talets senare del, engelsk 
park från 1800-talets förra del, bruksgator med 
arbetarbebyggelse från 1800-talet och sekelskifter 
1900 samt industribyggnader uppförda i slagg
sten.

41 6707/1520 
Silvhytteå (Husby sn). Bruksmiljö med bevarad 
mulltimmerhytta från 1787, rostugn och en sluss
anläggning som var i bruk från 1872.
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LEKSANDS KOMMUN

17 6724/1488
Linnévägen (delen i Leksands sn). Gamla som
marvägen från Falun till Ovansiljan. Hänvisning 
till beskrivning för Faluns kommun.

42a 6720/1453
Hedby (Leksands sn). Bymiljö med större by
klunga på ås. En mindre bydel ligger i anslutning 
till de öppna åkerfälten. Bebyggelse med väl bibe
hållet månghussystem och bygatumönster.

42b 6721/1457
Gråda (Leksands sn). Tättbebyggd klungby i mar
kerat sluttningsläge. Många välhållna gårdar som 
har bevarat månghussystem. I byns centrum är en 
rundgata utbildad.

42c 6717/1440
Björnberget (Leksands sn). Åkerlös långfäbod 
med 8 bevarade bostugor och uthus. Fäboden är 
gemensam för byarna Hedby och Gråda.

43a 6732/1460
Dalälvsbyarna (Leksands sn). Sammanhållet od
lingslandskap längs Dalälven med karaktäristiska 
och ålderdomliga byar. Bykomplexen vid Härads- 
bygden, samt byarna Tibble, Ullvi, Hälla, Rom
ma, Berg och Västra och Östra Rännas har en lång 
historisk kontinuitet och ett betydande äldre 
byggnadsbestånd i behåll. Några lätt tillgängliga 
fäbodställen som Södra Nålberg, Skinnaråsen och 
Ljusbodarna belyser den ekonomiska årscykeln.

43b 6726/1449
Södra Nålberg (Leksands sn). Litet högt beläget 
fäbodställe. Spridda gårdsanläggningar i svag 
sydsluttning.

43c 6723/1445
Skinnaråsen (Leksands sn). Högt beläget fäbod
ställe med vid utsikt. En del av bebyggelsen ligger 
samlad i en större klunga, många av gårdarna är 
kringbyggda. En stor och sammanhängande öp
pen vall med en del odlingsrösen sammanbinder 
den utspridda bebyggelsen.

43d 6722/1443
Ljusbodarna (Leksands sn). Stor fäbodmiljö, upp
delad i Övre och Nedre Ljusbodarna. Övre Ljus
bodarna har lidkaraktär med bebyggelsen gruppe
rad efter vägen och en stor täkt beströdd med 
stensträngar och odlingsrösen. Nedre Ljusbodar

na ligger i ett mer flackt läge. Bebyggelsen är 
samlad i en huvudklunga av äldre bykaraktär med 
gärdsgårdsinhängnade gator och ett litet bytorg.

44a 6734/1453
Västanvik (Leksands sn). Tätbyggd klungby med 
enhetlig och väl sammanhållen äldre bebyggelse. 
Kringbyggda gårdar med månghussystem och by- 
gatusystem i markerat sluttningsläge mot vatten.

44b 6729/1444
Dammskog-Skallskog (Leksands sn). Välbevara- 
de fäbodställen som illustrerar den ekonomiska 
årscykeln för Västanviks by.

45 6725/1465 
Sjöbotten (Leksands sn). Begränsat odlingsland
skap runt en utdikad sjö med klungbyarna Rätlin- 
dor och Norr och Sör Rälta. De sammanhållna 
byklungorna har bibehållen och enhetlig gårdsbe- 
byggelse och fin exponering mot den intressanta 
Sjöbotten. Många fynd och lämningar ger områ
det ett intressant historiskt perspektiv. Till områ
det hör den tätbebyggda fäboden Korpholen.

46 6735/1455 
Leksands-Noret (Leksands sn). Äldre struktur av 
radby och sockencentrum i ett strategiskt viktigt 
läge. Sambandet med älven och kommunikatio
nerna på och över denna är påtagliga. Kyrkvall 
med medeltida kyrka, klockstapel från 1600-talet, 
präst- och klockarboställen, gästgivaregård och 
tingsplats. I anslutning till kyrkomiljön har en 
tätort av sekelskifteskaraktär vuxit upp på de tidi
gare åkermarkerna till byn och kyrkan.

47 6735/1463 
Hisvåla-Grytberg (Leksands sn). Väl bibehållen 
by med två åtskilda byklungor och omkringlig
gande, välhävdat odlingslandskap. Den har långa 
tider varit en sk biandby med bebyggelse för både 
fast bosättning och fäboddrift. I området finns 
lämningar efter äldre bergshantering med gruvor 
och hyttlämningar.

48 6739/1460 
Björkberg (Leksands sn). Skogsby med mycket 
välbevarat bymönster. Enhetlig bebyggelse i ett 
odlingslandskap utmärkt av många små åker- 
holmar och odlingsrösen. Byn har tidigare haft 
blandad bebyggelse för både fast bosättning och 
fäboddrift.

49 6742/1442 
Digernäset (Siljansnäs sn). En av landskapets tä-
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taste koncentrationer av slaggvallar från yngre 
järnåldern. Ett gravröse ligger i ett visuellt läge på 
en udde i sjön Siljan.

50 6739/1450 
Lissön (Siljansnäs sn). Holme med fornlämningar 
vid Siljans södra vik. Gravfält med sju runda sten- 
sättningar samt två lokaler med röseliknande sten- 
sättningar.

51 6738/1447 
Alvik-Almo (Siljansnäs sn). Två stora tättbebygg
da Siljansbyar i öppet odlingslandskap, det ena i 
ett markerat sluttningsläge. Byarna ligger med tätt 
bygatusystem och väl bibehållen gårdsbebyggelse. 
Månghussystem och byggnader från 1600-1800- 
talet.

LUDVIKA KOMMUN

52 6665/1460 
Klenshyttan (Ludvika sn). Väl sammanhållen och 
hävdad hyttbybebyggelse med tradition från 
1600-talet. Herrgård med ekonomibyggnader från 
1800-talet. Industrilämningar med en välbevarad 
masugn av sen 1800-talstyp och modern konstruk
tion. Rostugn, maskinhus, rådstugemurverk, en 
liten kalkugn och rester av fördämningsanlägg- 
ningar. Hyttan var i drift till 1920-talet.

53 6670/1465 
Ludvika bruk (Ludvika stad). Bruksmiljö med 
anor som kronobruk från 1500-talet. Bruket har 
herrgård med huvudbyggnad från 1700-talets slut. 
Reveterad korskyrka i trä från 1700-talets mitt, 
smedsbostäder och imponerande magasin. Kring 
bruksmiljön har det moderna samhället vuxit 
fram.

54 6676/1462 
Brunnsvik-Storgården (Ludvika sn). Område 
med värdefull bebyggelse från 1800- och 1900-ta- 
let och stark folkrörelsehistorisk betydelse. Bergs
mansgården Storgården var Karl-Erik Forsslunds 
hem från 1898, och i området ligger den bl a på 
hans initiativ år 1906 grundade Brunnsviks folk
högskola. ABF bildades här 1912 och 1929 invig
des LO-skolan invid folkhögskolan. Inom områ
det ligger Lekombergs gruvor.

55 6662/1455 
Grängesbergs gruvsamhälle (Grangärde sn). 
Gruv- och industriort med anor från 1500-talet.

Representativt gruvsamhälle från tiden omkring 
sekelskiftet 1900. Flera bostadsområden för arbe
tare i medvetet utformad bostadsarkitektur.

56 6674/1441 
Skattlösberg (Grangärde sn). Finnbyar med anor 
från 1600-talet. Bebyggelsen är småbruk av 
1900-talskaraktär och ligger i höjdläge. Vidsträckt 
utsikt över ett ålderdomligt odlingslandskap. Plat
sen har personhistorisk anknytning till Dan An
dersson.

57 6672/1410 
Markusfallet (Säfsnäs sn). Välbevarad finngård av 
kringbyggd karaktär. Höjdläge på en sydsluttning 
med vidsträckt utsikt. Öppet och väl hävdat land
skap.

MALUNGS KOMMUN

58 6727/1388 
Kvarnberget i östra Utsjö (Malungs sn). Kvarn- 
stensbrott med ett ca 1,7 km långt dagbrott av va
rierande bredd och sedan början av 1700-talet 
uppdelat på Gammalberget och Nyberget. Äldsta 
belägg på brytning av kvarnstenar härrör från en 
karta av år 1677/78. Hanteringen har under tidi
gare århundraden vid sidan av skinnhanteringen 
varit en betydande binäring för Malungs socken.

59 6732/1389 
Hättsjön (Malungs sn). Förhistorisk miljö med 
dels lämningar efter Västerdalälvens fångstkultur, 
dels med senare järnframställning. Intressant läge 
på vattendelaren mellan Västerdalälvens och Van
åns system.

60 6732/1381 
örarbäcken (Malungs sn). Intressant kvarnmiljö 
med fyra bevarade skvaltor och kvarnstugor. På 
platsen är fem skvaltor redovisade enligt 1664 års 
fäbodrannsakningar.

61 6740/1358 
Sjön Femten (Malung och Lima sn). Miljömässigt 
upplevelsebar ”forntidsjö” på gränsen mellan 
Lima och Malungs socknar. I området finns ett 
stort antal strandnära stenåldersboplatser, två en
samliggande stensättningar från järnåldern och en 
blästerugn med slaggvall.

62 6750/1376 
Ofors-Råberget (Lima sn). Levande fäbodvall
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med fem bevarade bostugor och ett stort antal 
ekonomibyggnader. Byggnadsbeståndet hör till 
1700- och 1800-talen.

63 6751/1370
Olsmyran (Lima sn). Miljö med lågtekniska järn- 
framställningsplatser och ett mångförgrenat 
fångstgropssystem. I området finns också en tjär
dal och två skvaltkvarnar.

64a 6758/1368
Lima kyrkby (Lima sn). Ett avsnitt av Västerdal
älvens dalgång med för området typiskt odlings
landskap och höga upplevelsevärden. Homogen 
äldre bebyggelse kring Lima 1800-talskyrka. Den 
äldre historien illustreras främst av rikliga fynd 
efter lågteknisk järnframställning. De två nedan 
beskrivna fäbodställena som hör till Biskopsbyn 
illustrerar den ekonomiska årscykeln.

64b 6755/1350
Tisjölandet (Lima sn). Biskopsbyns största fä
bodar med 14 bostugor och ekonomibyggnader. 
Bebyggelsen är uppdelad på två täta anhopningar 
och spridda fäbodställen. Vid stranden ligger en 
rad båthus, som flyttats till nuvarande plats vid 
sjöreglering. Rester av myrjärnshantering, som 
kan bidragit till fäbodens lokalisering.

64c 6760/1341
Risberget (Lima sn). Fäbodställe med 10 bostugor 
och 39 ekonomibyggnader uppdelade på två om
råden. Mycket av det ursprungliga byggnadsbe
ståndet är bevarat. Fäboden är en av socknens 
mest avlägsna och ligger omkring 25 km få
gelvägen från hembyn.

65 6751/1363 
Mosätra (Lima sn). Levande fäbodvall med 11 
bostugor och 41 ekonomibyggnader. Efter stor
skiftet tillhör vallen byarna Heden och Västra 
Lillmon. Flera av fäbodgårdarna är kompletta 
med stuga, ladugård, mjölkgårdar och härbren.

66 6753/1362 
Bergsätern (Lima sn). Levande fäbodmiljö med 
bevarat byggnadsbestånd och nötgatusystem, fä- 
bodtäkten innehåller 13 bostugor och 44 ekono
mibyggnader och tillhörde efter storskiftet byn 
Heden.

67 6770/1340 
Norra och Södra Lötsjön (Lima sn). Komplext 
sammansatt fornlämningsmiljö med stor koncen

tration av stenåldersboplatser, en enstaka skogs- 
grav och lågteknisk järnframställningsplats. Sjö
systemet avvattnas i Västerdalälven.

68 6810/1360
Horrmundsjön (Transtrands sn). Isolerad sjö med 
väldokumenterad kontinuitet från stenåldens 
boplatser, över fångstgropssystem, järnåldersgra- 
var och fram till medeltida gravfynd. Anmärk
ningsvärt är att spår efter järnframställning sak
nas.

MORA KOMMUN
69a 6753/1436
Sollerön (Sollerö sn). Siljansbygd med Dalarnas 
största fornlämningskomplex. Bosättningskonti- 
nuitet fram till den nuvarande och täta bebyggel
sen som exemplifieras av byarna Bengtsarvet och 
Utanmyra.

69b 6753/1431
Gesunda (Solleröns sn). Koncentration av slagg
vallar från lågteknisk järnhantering på stranden 
mot Sollerön. Området har sannolikt samband 
med Sollerögravarna.

69c 6742/1434
Södra Flenarnas fäbodar (Solleröns sn). En liten 
fäbodtäkt med fyra bodstugor och ekonomibygg
nader. Fäboden brukas av en gård i Bengtsarvet på 
Sollerön.

70 6755/1390 
Matsal fäbodar (Venjans sn). Levande fäbod med 
glest bebyggd fäbodtäkt. Byggnadsbeståndet be
står av 12 bostugor och omkring 30 uthus. I den 
steniga moränmarken kan fortfarande den äldre 
fäbodkaraktären upplevas.

71 6752/1403 
Littersjöarna-Venjansjön (Mora, Solleröns och 
Venjans sn). Arkeologisk miljö med värdefulla 
boplatsmiljöer av fångstkaraktär samt järnålderns 
insjögravar och järnframställningsplatser. Av in
tresse är förekomsten av röd kvartsitisk mo/sand- 
sten som brukats som råvara för tillverkning av 
redskap. På Stora Sandön i Venjansjön finns rui
ner efter ett glasbruk från 1800-talet.

73 6757/1442
Skejsnäset (Mora sn). Stort insjögravfält från järn
åldern med anknytning till lågteknisk järnhante
ring.
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74 6765/1436 
Färnäs (Mora sn). Tätbebyggd bymiljö med två, 
nu hopbyggda byklasar. Stora delar av den ålder
domliga bebyggelsen samt by- och inägostruktu- 
ren är i behåll. Området har bebyggelsetradition 
från medeltiden.

75 6773/1429 
Bonäs (Mora sn). En av Siljans största radbyar 
med markant läge i landskapet. Välbevarad, äldre 
bebyggelse där månghussystemet och den kring
byggda gårdsbilden ännu till stor del är bevarad. 
Ålderdomligt odlingslandskap med de uppodlade 
markerna lokaliserade i sluttningen mellan går
darna och Orsasjön.

76 6787/1420 
Bönsabergs fäbodar (Våmhus sn). Ovanligt stor 
och enhetlig fäbodmiljö. Bebyggelsen är lokali
serad till två täta byggnadsklungor med små 
kringbyggda eller vinkelställda fäbodgårdar.

77 6772/1434 
Orsasjön (delen i Mora sn). Vikingatida bygd med 
koncentration av gravfält, gravar och slaggvallar 
från lågteknisk järnhantering. För beskrivning 
hänvisning till Orsa kommun.

116 6730/1407
Van-Vanån (delen i Venjans sn). Representativ 
miljö för sjö ovanför högsta kustlinjen. Stenål- 
dersboplatser samt slaggvallar och gravfält från 
järnåldern. Miljön berör även Vansbro kommun.

119 6790/1412
Nybolets fäbodar (delen i Våmhus sn). Fäbodbe- 
byggelse med 28 bostugor och omkring 60 ekono- 
mibyggnader, uppdelad i Östra och Västra byn. 
Den Västra byn ligger i Älvdalens socken. Bebyg
gelsen är tät och och i de bevarade gårdsinteriörer- 
na ligger stuga och ekonomibyggnader som 
sammanbyggda längor. I anslutning till fäboden 
finns ett område med fäbodristningar. De äldsta 
är från 1600-talet och några är ristade med dalru
nor.

ORSA KOMMUN

77 6772/1434
Orsasjön (delen i Orsa sn). Vikingatida bygd med 
koncentration av gravfält, gravar och slaggvallar 
från lågteknisk järnhantering. De fasta jordbruks- 
byarna vid Orsasjön och Siljan kan härledas från

denna bygd. Stort värde har Vattnas by med tre 
byklasar och gårdar med intakt månghussystem 
bevarat. Byns odlingsmark är belägen i sluttning
en mellan bybebyggelsen och sjön.

78 6778/1437 
Slättberg (Orsa sn). By med trånga och intima 
byklasar och bebyggelse från 1700- och 1800-ta- 
len. Omgivande åker och äng i ett öppet och 
stenigt odlingslandskap med många odlingsrösen.

79 6783/1440 
Oreälven med Skattungbyn (Orsa sn). Medeltida 
kolonisationsområde i Siljansringen. Som äldre 
inslag finns flera betydande stenåldersboplatser i 
fångstområden med omfattande fångstgropssy- 
stem. Slaggvallar och spridda slaggförekomster 
från lågteknisk järnhantering kan dateras till för
historiens senare del. I miljön ligger också Orsa 
skans från 1600-talet samt en kvarnplats.

80 6785/1443 
Kallmora (Orsa sn). Sandstensbrott med bevarad 
gruvstuga och smedja på allmänningsmark för 
Orsa socken. I de många dagbrotten bröts här den 
sk Orsasandstenen för att användes till slipstenar. 
Tillverkningen var tidigare en viktig binäring för 
Orsaborna.

81 6774/1447 
Grunubergs fäbodar (Orsa sn). Fäbodbebyggelse 
och omgivande ålderdomligt odlingslandskap 
med många odlingsrösen. I området finns läm
ningar efter sentida myrjärnshantering, en näring 
som kan varit viktig för etableringen av områdets 
fäbodar.

82 6792/1454 
Kväksel fäbodar (Orsa sn). Välbevarad och ut
sträckt fäbodmiljö med bebyggelsen samlad i två 
koncentrationer. Kring bebyggelsen är takterna 
öppna. I området finns inslag av odlingsrösen.

83 6795/1448 
Skräddar-Djurberga (Orsa sn). Ålderdomlig fä
bodmiljö med djurhållning och öppen vall. Tät 
bebyggelse med i regel ofärgade byggnader och 
relativt intakta fägator.

84 6799/1426 
Näckaådalen (Orsa sn). Finnbebyggelse med 
skvaltkvarnar och vattensåg, koloniserat på 
1700-talet i ett mellan Våmhus och Orsa socknar 
omstritt gränsområde. Såg- och kvarnrörelsen är 
ovanlig för landskapets finska borättningar.
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85 6826/1430
Bäverån (Orsa sn). Ensligt belägen, sentida järn- 
framställningsplats i myrmalmsrikt område. Läm
ningar efter vattendriven blästerugn, fördäm
ningsvall och kanal. I området finns också två 
huggarkojor och stall som minnen från tidig 
skogshantering.

RÄTTVIKS KOMMUN

17 6724/1488
Linnévägen (delen i Rättviks sn). Gamla sommar
vägen från Falun till Ovansiljan. Hänvisning till 
beskrivning för Faluns kommun.

86 6747/1462 
Söderås (Rättviks sn). Ålderdomligt odlingsland
skap med åtta väl bevarade bymiljöer. Byarna, 
Altsarbyn, Bäck, Söderås, Ostergrav, Västergrav, 
Västgärde, Utanåker och Utby, ligger med expo
nerat läge i landskapet och omkransas av ett öppet 
landskap med vid utsikt över Siljan.

87 6748/1474 
Ärtleds fäbodar (Rättviks sn). Stort fäbodställe 
med bebyggelsen lokaliserad i tre klungor. Delvis 
mycket gamla hus och väl bibehållen karaktär på 
fäbodgårdarna. I äldre tid fanns här även fast 
boende.

88 6751/1472 
Lisskogs fäbodar (Rättviks sn). Fäbodstället har 
under långa tider varit en sk biandby med en till 
tre bofasta gårdar. Bebyggelsen är lokaliserad 
längs en bygata. Byggnadsbeståndet består främst 
av grå fäbodgårdar med bevarat månghussystem. 
Under 1600-talet fanns här enklare näringsställen 
med anknytning till vintervägarna över Siljan.

89 6753/1461 
Kyrkudden i Rättvik sn. Gammalt sockencen
trum och kyrkomiljö med Rättviks kyrka och 
kyrkvall. Tiondebod från 1758, Gålsjö fjärdings 
kyrkstallar samt prostgården.

90a 6756/1462
Grändenbyarna (Rättviks sn). Byarna Backa, Sät- 
ra, Rovgärdet, Västberg och Glistjärna tillhör de 
tidigast bebyggda i Rättvik. Flera järnåldersgravar 
och vikingatida fyndplatser ligger i den öppna 
odlingsmarken. I området finns även slaggplatser 
och lämningar av äldre kalkugnar. Byarna är tät
bebyggda och sammanbinds av ett system av by-

och åkervägar. Sträckan mellan Nittsjö och Väst
berg är väl bevarad. Området domineras idag av 
Kullsbergs kalkbruk, som uppfördes vid Glistjär
na vid 1800-talets slut.

90b 6757/1459
Vägen Granmor-Nittsjö (Rättviks sn). Välbeva- 
rad kyrkvägsträckning som ingår i det gamla sy
stem av byvägar som sammanstrålar vid socken
kyrkan.

91 6759/1458 
Tövåsmyren (Rättviks sn). Myr med torvströtäkt, 
som ännu är i bruk. På ömse sidor om ett grunt 
dike ligger ”torvåkrar” med rader av enkla torvla- 
dor, som var och en står på en flack kulle. Områ
det är samfälld mark som tillhör Vikarbyn.

92 6762/1459 
Tövåsens fäbodar (Rättviks sn). Gamla Tövåsen, 
Tövåsen och Kall-Tövåsen är tre mindre fäbod
ställen med väl bevarad karaktär från äldre tid. 
Kall-Tövåsen är ännu i aktivt bruk med mjölk
djur.

93 6761/1465 
Byvägen Östbjörka-Västanå (Rättviks sn). Väg- 
sträckning som undgått breddningar och omlägg
ningar. Den grusade körvägen löper fram i små- 
kuperad skogsmark, där den nära följer topografi 
och naturförutsättningar.

94 6757/1469 
övre och Nedre Gärsbyn (Boda och Rättviks sn). 
Två stora grannbyar av radbykaraktär med väl 
bibehållet bymönster. Många kringbyggda gårdar 
med månghussystem. Mellan byarna finns ett väl- 
bevarat ålderdomligt odlingslandskap.

95 6767/1491 
Bingsjö (Rättviks sn). Vidsträckt bymiljö med rikt 
förgrenat system av byvägar i kuperad terräng. 
Från början var detta en finnby som senare vuxit 
ut till en stor bondby. Relativt väl bibehållen be- 
byggelse med träkapell från 1792. De välbevarade 
gårdarna Danielsgarden och Pekkosgården är från 
1700-talets senare del.

96 6778/1470 
Norrboda by (Ore sn). Välbevarad Siljansby där 
bebyggelsen omfattar två gårdar med 27 bevarade 
timmerhus, belägna på båda sidor om en bygata. 
De äldsta byggnaderna är från 1600-talets senare 
del. Gårdarna är uppförda i slutna fyrkanter, och
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utanför dessa ligger fägårdar, tillkomna under 
1800-talet.

97 6783/1464 
Vindförbergs udde (Ore sn). Sydudde i Oresjön 
med länets största insjögravfält. Gravfältet, som 
innehöll 45 runda stensättningar, är totalunder- 
sökt och återställt. Runt stränderna finns rikligt 
med stenåldersboplatser, varav en påträffades un
der gravfältet.

98 6787/1466 
Furudals bruk (Ore sn). Bruksmiljö från 1700-ta- 
lets förra del. Bevarad byggelse från 1800-talet 
med arbetarbostäder, lancashiresmedja, verkstads- 
längor och herrgård. Bruket inköptes år 1896 av 
Korsnäs sågverk AB för dess stora arealer skogs
mark.

99 6797/1462 
Ärteråsens fäbodar (Ore sn). Långfäbod i högt 
läge med vid utblick över skog och sjö. Den har 
ett unikt bestånd av 10 bevarade eldhus från tidigt 
1700-tal.

100 6779/1481 
Dansbodarna (Boda, Ore och Rättviks sn). Litet 
fäbodställe som bl a har två eldhus med vidbyggda 
mjölkbodar. I närheten finns ett stort område med 
fäbodristningar, koncentrerade till tio lokaler.

101 6780/1490 
Sjön Amungen (Rättvik och Ore sn). En av Dalar
nas mest betydande forntidssjöar med gravfält i 
särpräglad naturmiljö och gravar i topografiskt 
samband med järnframställningsplatser. Det finns 
en grupp stensättningar spridda på uddar och hol
mar i norra delen av Amungen, någon enstaka 
fångstgrop och stenåldersboplatser.

SMEDJEBACKENS KOMMUN

33 6694/1520
Del av vägen Vikmanshyttan-Larsbo (Söderbär- 
ke sn). Vägsträckning som utgör del av större 
miljö beskriven i Hedemora kommun.

102 6670/1471
Flogberget (Norrbärke sn). Gruvfält med järn
malmsgruvor, huvudsakligen brutna under 1800- 
talets slut och 1900-talets början. Brytningen gjor
des i öppna dagbrott och sk skärpningar med 
skarpa kanter.

103 6668/1478 
Flatenberg (Norrbärke sn). Bergsmansby med 
hyttruin. Bergsmansgårdar i väl bibehållet by
mönster. Byn är belagd sedan 1300-talet och an
läggningsåret för hyttan uppges till 1500-talets 
slut. Den nuvarande hyttan nedblåstes 1918.

104 6671/1482 
Torrbo-Stimmerbo (Norrbärke sn). Två välbeva- 
rade bergsmansbyar med gårdar i månghussystem 
och ett gemensamt öppet odlingslandskap. Järn
framställning är känd i båda byarna från 1500-ta- 
let. Torrbo tillverkade järn i egen hytta till år 1726 
då man fick andelar i Stimmerbo hytta. Denna var 
i bruk till 1873 och ombyggdes till kalkugn år 
1920. Förutom hyttorna har vattenkraften även 
nyttjats till kvarn, såg och elkraftstation, uppförd 
1914.

105 6660/1490 
Hemshyttan (Söderbärke sn). Enhetlig bergs
mansby med direkt koppling till hyttan, som är 
omnämnd redan 1367 och i drift till 1855. By
klungan ligger kring det dämda bäckutloppet från 
Dammsjön. Bergsmansgårdarna där kännetecknas 
av sina tvåvånings manbyggnader.

106 6655/1490 
Tunkarlsbo (Söderbärke sn). Bebyggelsemiljö i 
nära anknytning till bäck. Lämningar efter tidig 
industriell vattenkraftsbunden verksamhet. Väl- 
bevarade gårdar av skilda slag. Såg och kvarn samt 
en hyttplats som var i bruk till 1885, denna var på 
1600-talet föregången av två hyttor och en ham
marsmedja.

107 6651/1478 
Hedbyn-Gärdsjöbo (Söderbärke sn). Bergsmans- 
bebyggelse med spridda gårdar. Till större delen 
bevarad vägsträckning i öppet, ålderdomligt od
lingslandskap. En hytta är belagd från 1582 och 
det finns lämningar efter flera masugnar och en 
hammarsmedja i området. Hedbyn har en märklig 
gårdsbildning med fyra parställda tvåvånings bo
ningshus.

108 6645/1480 
Malingsbo (Malingsbo sn). Välbevarad bruks
miljö, anlagd på 1600-talet med hammarverk och 
hytta. Anläggningens äldsta bevarade byggnad är 
ett sädesmagasin i timmer från 1670-talet. Karo
linsk herrgårdsanläggning med fem flygelbyggna
der och ett kapell från 1700-talet. Ekonomibygg
nader, arbetarbostäder, skolhus och sädesmagasin
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i sten från 1800-talet samt en prästgård från år 
1900. Bruket var i verksamhet till år 1890.

SÄTERS KOMMUN

109 6691/1496 
Säters stadskärna (Säters sn). Kungsgård där lan
dets första garhytta för rening av råkoppar samt 
kopparmyntverk anlades. I anslutning härtill pla
nerades en stadsbildning som år 1643 erhöll sina 
privilegier. Denna karaktäriseras av en regelbun
den stadsplan från 1600-talet. Välbevarad små- 
stadsbebyggelse i trä från 1800-talet och sekelskif
tet 1900 med hantverks- och handelsgårdar, tings
hus, kyrka och skola.

110 6693/1499 
Bispberg (Säters sn). Gruvor med med anor från 
medeltiden. Väl bevarade industrihistoriska an
läggningar från sekelskiftet 1900. Gruvområdet 
domineras av en gruvlave från 1875 och dispo
nentbostaden ”herrgården” med magasins- och 
ekonomibyggnader i timmer. Nedanför gruvom
rådet ligger den välhållna gruvbyn med småskalig 
arbetarbebyggelse.

111 6703/1500 
Bobygden (Stora Skedevi sn). Bo sockenfjärding, 
en bebyggelsemiljö med karaktär av en medveten 
och samtidig etablering av ett 20-tal ensamgårdar 
under medeltid och 1500-tal. Dessa gavs trakt
namn som slutar på ”-bo”, och enligt förleden i 
traktnamnet har flera gårdar haft någon hant- 
verksfunktion.

112 6692/1487 
östra Silvberg-Rishyttesjön-Jönshyttan (Silv- 
bergs sn). Senmedeltida silvergruvor med talrika 
vattenfyllda gruvhål, stora områden med varp och 
en ödekyrkogård. Gruvorna hade sin storhetstid 
vid 1400-talets slut och 1500-talets början och 
driften pågick, med smärre avbrott, till 1700-talet.

VANSBRO KOMMUN

113 6705/1427
Nås (Nås sn). Öppet och ålderdomligt odlings
landskap med flera större och mindre byklasar där 
strukturen i bebyggelsen bevarats. Området inne
fattar byarna Borgheden-Överborg-Mellanborg- 
Nederborg samt byn Malmsta med den välbevara- 
de Lisskvarngården.

114 6710/1425 
Högholstad (Järna sn). Rikt slaggvallsområde i 
det för järnåldersbosättningen viktiga Järnabyg- 
den. Området innehåller även fångstgropar.

115 6711/1413 
Järnvägsgatan i Vansbro (Järna sn). Industrisam
hälle från 1870-talet, uppvuxet kring järnvägen 
och bygdens sågverksindustri. Miljön innefattar 
den enhetliga och tidstypiska affärshusbebyggel
sen utmed järnvägen och i anslutning till det ståt
liga stationshuset från sent 1800-tal.

116 6730/1407 
Van-Vanån (delen i Järna sn). Representativ miljö 
för sjö ovanför högsta kustlinjen. Stenåldersbo- 
platser samt slaggvallar och gravfält från järnål
dern. Miljön berör även Mora kommun.

117 6712/1398 
Busjön (Äppelbo sn). Särpräglad naturmiljö med 
relativt stort skogsgravfält på en smal udde. När
belägen lågteknisk järnframställningsplats.

118 6698/1398 
Norra Brudskogens fäbodar (Äppelbo sn). Väl- 
bevarat fäbodställe med vid utsikt och en omfat
tande och oregelbunden täkt. Utspridd bebyggel
se av ett dussintal bostugor och omkring 40 eko
nomibyggnader.

ÄLVDALENS KOMMUN

119 6890/1412 
Nybolets fäbodar (delen i Älvdalens sn). Fäbod
bebyggelse med 28 bostugor och omkring 60 eko
nomibyggnader, uppdelad i Östra och Västra byn. 
Den Östra byn ligger i Våmhus socken. Bebyggel
sen är tät och och i de bevarade gårdsinteriörerna 
ligger stuga och ekonomibyggnader som samman
byggda längor. I anslutning till fäboden finns ett 
område med fäbodristningar där de äldsta är från 
1600-talet och några ristade med dalrunor.

120 6790/1404 
Nya porfyrverket (Älvdalens sn). Porfyrtillverk- 
ningen var från Gustav III:s tid och under den 
förra delen av 1800-talet den viktigaste industrin i 
Älvdalen. Den välbevarade anläggningen med 
anor från detta skede illustrerar också det indu
striella utnyttjandet av vattenkraften.
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121 6883/1396 
Dysberg (Älvdalens sn). Myrrik moränmark med 
koncentration av fina blästerugnar. Här belyses 
sentida hantering av en ålderdomlig teknik.

122 6889/1378 
Ädbodarna (Älvdalens sn). En av landskapets 
äldsta och mest representativa fäbodar. De tre 
med mjölkstugor sammanbyggda eldhusen utgör 
ett ålderdomligt inslag i miljön.

123 6802/1396 
Åsmyrens fäbodar (Älvdalens sn). Levande fäbod 
med tre intakta och välbevarade anläggningar 
samt vallar som hålles öppna med slåtter och bete.

124 6835/1377 
Granusjön (Särna sn). Representativa och samlade 
lämningar från sentida myrjärnsframställning. 
Goda exempel på vattendrivna blästor.

125 6838/1335 
Fulufjäll (Särna sn). Fyra stensättningar från järn
åldern. Märkligt läge i fjällmiljö nära Njupeskärs 
vattenfall.

126 6842/1363 
Särnasjön (Särna sn). Långsmal sjö i åssträckning 
med talrika stenåldersboplatser längs sjöns strän
der. Enstaka stensättningar från järnåldern. Med 
tillhörande fjärdsystem är Särnasjön en av de ri
kaste lokalerna med lämningar från den norrländ
ska fångstkulturens södra del.

127 6862/1340 
Idresjön (Idre sn). Långsmal sjö med många fina 
sandiga uddar och vikar. Omfattande koncentra
tioner av stenåldersboplatser. På en av uddarna 
finns även två stensättningar från järnåldern.

128 6872/1441 
Burusjön (Idre sn). Högt belägen, långsmal sjö i 
fjällområdet med boplatser från stenåldern och 
två gravar från järnåldern. Lämningar från fångst
kultur av oklart ursprung och sammanhang.

129 6878/1441 
Nipvallen (Idre sn). Dalarnas högst belägna fä
bodmiljö med öppna takter och en samlad bebyg
gelse av 8 bostugor och 17 ekonomibyggnader. I 
det välbevarade byggnadsbeståndet ingår ett eld
hus.
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Gävleborgs län

Om Gävleborgs län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet är det en aspekt som det är av särskild vikt att slå vakt om i 
Gävleborgs län nämligen den storslagna byggnadstradition som framför allt satt sin prägel på 
älvdalsbygderna. Dalgångsbygderna i Hälsingland har också intresse som exempel på den 
tydligaste och snabbaste medeltidskolonisationen i landet.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

NORDANSTIGS KOMMUN

100 6875/1576 
Centrala Jättendalsbygden (Jättendals sn). Kon
centrerad järnåldersbygd i sentida bondemiljö. 
Förutom landskapets typiska höggravfält och 
spridda, smärre högar finns också 3 större högar 
och en runsten. Till området är också knutet nam
net Kungsgården och ett flertal -stanamn. Bebyg
gelsen består i flera fall av ståtliga och välbevarade 
gårdar i öppet belägna byar kring kyrkan.

101 6873/1581 
Vålmyrknallen-Tjuvön (Jättendals sn). Fornläm- 
ningsmiljö av bronsålderskaraktär med röseloka- 
ler på ömse sidor om det sund, som i förhistorisk 
tid skilde Tjuvön från fastlandet. Rösena utgörs 
dels av runda rösen, dels av långrösen. Skogs- och 
klapperstensterräng.

103 6882/1587
Holmyrberget-Gnarpsskaten (Gnarps sn). Kust- 
rösemiljö med röselokaler från två skilda tidsske
den, dels högre belägna (ca 35 m över havet) med 
bl a långrösen och runda rösen som har kant
konstruktioner, dels lägre belägna lokaler med 
större rösen utan kantkonstruktioner och rader av 
tätt liggande smårösen. Skogs- och klapperstens
terräng.

107 6895/1536 
Ersk Mats nybygge (Hassela sn). Gården är an
lagd som nybygge på 1700-talet. I den mycket 
välbevarade gårdsmiljön som nyligen restaurerats 
ingår omkring 10 byggnader från både 17- och 
1800-tal.

108 6901/1523 
Stakholmen (Hassela sn). By med en för länet 
speciell gårdsform. Ekonomiutrymmena är samla
de i fyrkant och täckta av ett valmat tak, så att en 
byggnad av betydande mått bildas.

109 6890/1576
Gnarps fäbodområde (Gnarps sn). Fäbodar med 
välbevarad bebyggelse av ålderdomlig karaktär. 
Särskilt värde har Västansjövallen med 29 byggna
der grupperade i utkanten av vallen. Av dessa är 
13 st fähus.

HUDIKSVALLS KOMMUN

200 6847/1568 
Hudiksvalls stad. Staden fick privilegier år 1582 
och flyttades till sin nuvarande plats på 1600-talet. 
Huvudnäring var handel med fisk och linnevaror, 
och sjöbodarna bl a vid Strömmingssundet och 
stadsdelen Fiskarstan hör samman med denna 
epok. Under senare delen av 1800-talet har träva
ruindustrin kommit att spela stor roll. Stadens 
nuvarande utseende präglas främst av tiden efter 
den sista branden 1792 då den regelbundna rut- 
nätsplanen och en rad ståtliga borgargårdar med 
panelade och utsmyckade fasader tillkom. Från 
1800-talets slut och 1900-talets början finns också 
värdefulla byggnader med putsade fasader, men 
huvudkaraktären är trots rivningar en homogen 
trästad med bebyggelse i en till två våningars höjd.

201 6872/1548 
Strömbacka bruk och Movikens masugn (Bjur- 
åkers sn). Strömbacka, privligerad år 1742, har 
planlagd bebyggelse från 1800-talets mitt längs en 
bruksgata med herrgård och kontor, ekonomi
byggnader och kapell samt industriområde med 
klensmedja och stångjärnssmedja. En äldre väg- 
sträckning leder till den en halv mil avlägsna mas
ugnen, uppförd 1796 och senast ombyggd 
1902-04. I området ingår vägsträckningen Ström
backa - Älgered som har en mycket välbevarad 
karaktär.
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202 6845/1558 
Forsa centralbygd (Forsa sn). Rik jordbruksbygd 
med välbevarade och även för hälsingeförhållan
den ståtliga gårdar. Fornlämningsförekomst av 
gravfält och boplatser med husgrundsterrasser an
tyder stadigvarande bebyggelse sedan järnåldern. 
Kyrkomiljö med ett medeltida stenhus. Av 
minnen från det senare 1800-talets industri kan 
nämnas anläggningar vid Näsviken, Tamms kanal 
från 1860 och industrisamhället vid Sörforsa kring 
det år 1879 uppförda linnespinneriet.

203 6851/1566 
Högs och Hälsingtuna centralbygd (Högs och 
Hälsingtuna sn). Öppen bygd av stort kulturhisto
riskt värde och väl samlade och typiskt belägna 
byar i skogsbryn och höjdlägen. I anslutning till 
byarna finns rik förekomst av fornlämningar. 
Området var en av landskapets tre huvudbygder 
under medeltiden. Storhögar vid Högs kyrka och 
Kungsgården. Kungsgården hörde till Upsala öd 
och på dess mark uppfördes på 1100-talet Högs 
kyrka, här var också på 1300-talet tingsplats. Vid 
Hälsingtuna kyrka från 1100-talet ligger en forn- 
borg.

205 6837/1566 
Iggesund (Njutångers sn). Järnbruk med privilegi
er från år 1685. Monumental slagghög, verkstads- 
anläggningar med två restaurerade masugnar från 
1874 och 1885 samt den Grillska herrgården från 
1724. Disponentbostad med omgivande park och 
tjänstemannvillor från 1900-talets början. Brukets 
produktion har under 1900-talet övergått till 
trävaror och masugnarna togs ur drift 1953.

206 6834/1564 
Njutångers kyrka (Njutångers sn). Kyrkomiljö i 
öppet jordbrukslandskap med välbevarad allmo
gebebyggelse från 1700- och 1800-talet. Vid den 
medeltida kyrkan och klockstapeln har det vuxit 
fram en kyrkby med tätortsbebyggelse på 1900-ta- 
let. I miljöns sydöstra del finns flera fiskebodar 
vid Njutångersfjärden.

207 6844/1537 
Råbergsvallen (Delsbo sn). Välbevarad fäbodvall i 
höjdläge med åtta bostugor och tillhörande be
byggelse som ligger samlad i rader efter den gamla 
fäbodgatan. Vallen tillhör Lund och Sättjära byar 
och ligger på ett avstånd av 4 mil från dessa. Den 
är ännu delvis i drift.

212 6859/1539
Centrala Delsbo och Bjuråker (Delsbo och Bjur-

åkers sn). Varierat landskap med stort antal värde
fulla byar och enskilda gårdar där bebyggelse
strukturen är jämförelsevis lite förändrad sedan 
storskiftet på 1760-talet. Enstaka fornlämningar 
från järnåldern vittnar också om bygdens ålder. 
Bebyggelse i höjdlägen med odlingsmarken i slutt
ningen ned mot Dellensjöarna. Sockencentra med 
kyrkor ligger vid södra respektive norra Dellen, 
Delsbo har en treskeppig basilika från år 1893 och 
Bjuråkers kyrka erhöll sitt nuvarande utseende vid 
1700-talets mitt.

234 6814/1561
Enånger (Enångers sn). Kyrkomiljö med exteriört 
och interiört välbevarad medeltidskyrka och 
prästgård med 1700-talsbebyggelse. Nuvarande 
sockencentrum ligger i den tätort som vuxit fram 
omkring den år 1847 uppförda nya kyrkan. När
mast denna ligger gårdsbebyggelse med tidstypis
ka sekelskiftesexteriörer.

244 6844/1590
Kuggörens fiskeläge (Rogsta sn). Fiskeläge av 
okänd ålder troligen grundad av Gävlefiskare. Det 
första kapellet byggdes år 1781 av borgare från 
Hudiksvall. Bebyggelsen är koncentrerad till 
hamnen och består av små rödfärgade fiskarstu
gor, vid vattnet finns sjöbodar och båthus. Ett 
fåtal fornlämningar i form av gravar, en labyrint 
och en stensättning.

247 6828/1580 
Agö-Drakö-Kråkö-Innerstön (Hudiksvalls stad 
och Njutångers sn). Öar med flera hamnar och 
fiskelägen. Agön har nyttjats av Gävlebor på 
1600-talet. Den välbevarade bebyggelsen är kon
centrerad till nya hamnen, där också öns kapell 
från 1660 ligger. Vid 1800-talets slut och 1900-ta- 
lets början fick Kråkö överta rollen som största 
fiskehamn, här finns också ett kapell från 1736. 
Innerstön och Drakö har lämningar efter hamnar 
och byggnader som vittnar om deras forntida och 
medeltida betydelse. På Drakön finns lämningar 
efter ett medeltida St Olofskapell.

248 6847/1591 
Bålsö fiskeläge (Hudiksvalls stad). Har varit en av 
de största Gävlebohamnarna i Hälsingland. På be
byggelseplatsen vid Gammelhamnen finns endast 
lämningar efter byggnader samt öns kapell från år 
1603. Hamnen flyttades åren 1843-44 och på dess 
nuvarande plats finns kvarvarande bebyggelse av 
små rödfärgade fiskestugor med båthus och sjö
bodar intill vattnet samt en gammal kyrkogård.
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LJUSDALS KOMMUN

300 6842/1518 
Järvsö centralbygd (Järvsö sn). Rik jordbruks
bygd längs Ljusnan med byar och gårdar med 
ståtlig byggnadskultur. På våtmarkerna vid älven 
finns slåtter- och betesmarker med bevarade ängs- 
lador. Centralt i området ligger en höjd med den 
herrgårdsliknande Stene gård, uppförd år 1856 
som apoteksfilial och lantställe samt Kyrkön, vars 
stora 1800-talskyrka är omgiven av intressant be- 
byggelse. Prästgård från 1731 och runsten.

301 6830/1510 
Svedbovallen (Järvsö sn). Fäbodvall från 1600-ta- 
let med ett nuvarande byggnadsbestånd av 4 bo
stugor med tillhörande byggnader, huvudsakligen 
uppförda under 1800-talet.

302 6837/1523 
Karsjö by (Järvsö sn). Jordbruksby med utanvids- 
bebyggelse, där huvuddelen av den permanenta 
bebyggelsen är samlad på båda sidor om ”byga
tan”. Bondgårdarna är fina exempel på landska
pets traditionella byggnadskultur, enstaka gårdar 
är av utomordentligt värde. I samband med att en 
ångsåg anlagts i Karsjö år 1900 byggdes flera nya 
hus och en del äldre restaurerades i tidens smak.

307 6839/1528
Nors ångsåg (Järvsö sn). Sent ianspråktagen jord
bruksbygd med några väl bevarade bondgårdar. 
Nors Ångsåg uppfördes 1897-98 av en av gårds- 
ägarna och består av sågverk, maskinhus, spån- 
hus, smedja samt en arbetarkasern med uthus för 
de anställda. Ett mycket intressant industrimin- 
nesobjekt med intakt maskinutrustning.

309 6864/1516
Torkelsbo fäbodvall (Ljusdals sn). Välbevarad fä
bod som idag består av två fastigheter med 3 stu
gor, ladugårdar, gethus och kokhus. En stuga är 
fortfarande i bruk. Äldre kartmaterial ger belägg 
för fäboden från 1500-talet.

311 6855/1514
Storhaga-Sunnanås byar (Ljusdals sn). Jord
bruksbygd med bykärnor av oskiftad karaktär. 
Storhaga har hög ålder och bestod år 1542 av 14 
gårdar. Dagens bystruktur går åtminstone tillbaka 
till 1600-talets. Bebyggelsen karaktäriseras av de 
större och äldre bondgårdarnas boningshus av två 
våningars höjd, täckta med brutna och valmade 
sadeltak. Den tätt grupperade byn Sunnanås har

delvis ålderdomlig bebyggelse med ett stort antal 
uthus bevarade.

312 6859/1510 
Onsängssjön (Ljusdals sn). Jordbruksbygd med 
utskiftad bebyggelse. I det flacka jordbruksland
skapet finns ett antal större jordbruksfastigheter 
med gårdar av genomgående hög ålder, men präg
lade av sekelskiftets panelarkitektur och snickar
glädje. Bygden är av hög ålder, vilket bl a antyds 
av ett förhistoriskt gravfält på byn Hedens mark.

313 6861/1496 
Håvra by (Färila sn). By med utskiftad bebyggelse 
och en bykärna som idag består av fyra gårdar. 
Här finns flera byggnader från olika tidsepoker 
som bevarat en linje i byns historia, bebyggelse
skicket kan följas från den äldre välbevarade häl
singegården till den i det sena 1800-talets panelar
kitektur ombyggda fastigheten. Som modernare 
inslag märks byns två skolhus, ett äldre med ju- 
gendinspirerad utformning medan ett senare efter 
funktionalistiska ideal uppfört skolhus.

317 6851/1501
Stocksbo by (Färila sn). Jordbruksby med utskif
tad bebyggelse, där de flesta av gårdarna har ge
nomgått modernisering vid sekelskiftet och för
setts med nya bostadshus med liggande paneler 
och lövsågade snickerdetaljer. Till byn hör flera 
vattendrivna anläggningar som såg, tröskverk, 
kvarn och ett kraftverk. Kraftstationen, som år 
1892 anlades av två bönder för att få eletricitet till 
en nyanlagd såg, anses vara det första exemplet på 
landsbygdselektrifiering i Sverige. Välbevarad är 
en annan kraftstation, från 1910-talet.

321 6864/1474
Digerkölsvallen (Färila sn). Fäbodvallen tillkom 
vid 1600-talets slut eller 1700-talets början och 
tillhör Håvra by. Av vallens ursprungligen 13 stu
gor återstår 9 bostugor och en rad ekonomibygg
nader. Djurhållningen vid vallen upphörde 1952 
men landskapet hålls öppet genom slåtter. Vallen 
har ett karaktäristiskt höjdläge och mycket väl
bevarad bebyggelse.

326 6854/1483
Fågelsjö (Los sn). Gårdskomplex av stort kultur
historisk värde. Gården ”bortom ån” är byggd på 
1700-talet av ättlingar till de första invandrade 
finnarna på platsen. Huvudbyggnaden, påbyggd 
en våning vid 1800-talets mitt, har mycket väl
bevarad interiör. Den användes fram till 1910 och
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har därefter stått orörd. Åtskilliga ekonomibygg
nader finns bevarade, bl a en bössmedja, en loft- 
bod sammanbyggd med bakstuga samt gedigna 
härbren.

328 6884/1480
Kvistabäckens flottled (Ramsjö sn). Välbevarad 
flottled, delvis i påkostat utförande med omfat
tande stenarbeten. Den 5 km långa flottleden från 
Kvarntjärn till Västersjön började byggas vid mit
ten av 1800-talet och byggdes därefter ut succe- 
sivt. Till att börja anlades rännor av trä för att 
underlätta bäckflottningen, men vid 1900-talets 
början anlades också rännor av sten. För lagring 
av vatten byggdes också flera dammar. Flottning- 
en upphörde år 1931 då transporten övergick till 
lastbil.

330 6859/1511 
Mågamon (Ljusdals sn). Sandmoområde med rika 
spår efter lågteknisk järnframställning, från det 
begränsade området är omkring 150 kolnings- 
gropar och 40 slaggförekomster kända. Under
sökningar i den täta koncentrationen av kolnings- 
gropar, som ännu saknar kända motsvarigheter i 
landet, har givit dateringar till tiden mellan åren 
600 och 950 e Kr.

331 1510/6834 
Harsens fäbodar (Järvsö sn). Fäboden är uppdelad 
i två vallar som ligger på 200 m avstånd från 
varandra. Bäst bevarad är den västligt belägna 
Storvallen, här finns välbevarade byggnader och 
vallmiljö. Särskilt en fäbod, Bergmans, är utomor
dentligt väl bevarad. Fäbodvallen är troligen an
lagd på 1700-talet och har tillhört ett flertal byar.

332 6929/1512 
Prästvallen (Järvsö sn). Fäboden, belägen ca 2 mil 
från hembyarna Hamre, Stene, Älvsätra och Teve, 
är ännu delvis i bruk. Den är anlagd på 1700-talet 
och har under senare delen av 1800-talet delvis 
permanentats, idag finns dock ingen bofast be
folkning. Visuellt skild från inslag av fritidsbe
byggelse från 1900-talet ligger den äldre vallbe
byggelsen, som är både interiört och exteriört 
mycket välbevarad.

BOLLNÄS KOMMUN

402 6810/1538
Växbobygden (Bollnäs sn). By med välbevarad 
gårdsbebyggelse och ett värdefullt samlat odlings

landskap kring Västersjön. Bland gårdarna bör 
särskilt nämnas Wallins, en gård med utomor
dentligt välbevarat yttre och inre miljö, med 
högklassiga målningar bl a från 1700-talets slut. I 
områdets östra del ligger det delvis igenväxande 
Storänget, ett sjösänkningsföretag som bildar ett 
ladlandskap. I Trolldalen finns vattendrivet linbe- 
redningsverk med linkläpp, linskäkt, linbodar och 
övernattningsstuga samt Växbo kvarn, en vatten
driven kvarn som restaurerats och visas.

405 6824/1530 
Vallsta-Hänsätter (Arbrå sn). Byar i ett flackt 
odlingslandskap kring Ljusnan med ett flertal väl
bevarade gårdsanläggningar. Gravfält från vi
kingatiden. Gården Gästgivars i Valista har sär
skilt värde.

406 6815/1531 
Koldemo (Arbrå sn). Välbevarad by med stora, 
utskiftade gårdar, vars bebyggelse dominerar byns 
odlingslandskap, som vetter ned mot Ljusnan.

407 6829/1540 
Ersk Pers i Östansjö (Arbrå sn). Sällsynt väl be
varad gård från 1800-talets början med många 
lador och uthus bevarade. I anslutning till gården 
finns ängs- och hagmarker med värdefull flora.

408 6793/1537 
Norrfly-Sörfly (Hanebo sn). Levande jordbruks
bygd med bybebyggelsen väl samlad i byklungor 
och gårdarna grupperade kring bytorg. Utanvids- 
bebyggelse i områdets norra del.

410 6787/1546 
Myckelängarna (Hanebo sn). Öppet sidlänt ängs
landskap med många välbevarade ängslador och 
övernattningsstugor för slåtter.

411 6786/1548 
Knupbodarna (Hanebo sn). Fäbod med fem bo
stugor och ett tiotal ekonomibyggnader, välbeva
rad bebyggelse och hägnadssystem.

412 6805/1543 
Rengsjö Västerby (Rengsjö sn). Tre av bykärnans 
gårdar ligger på ursprungliga gårdslägen och har 
mangårdsbyggnader som representerar 1850-talets 
välstånd samt ett stort antal uthusbyggnader. Två 
av gårdarna fungerar idag som hembygdsgård. 
Vid byn finns också vattendrivna anläggningar. 
Till miljön hör också kyrkan från 1790-talet, upp
förd med sten från den medeltida kyrkan.
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421 6794/1536
Acktjära (Hanebo sn). Välbevarad äldre bybebyg
gelse samlad efter bygata, mitt i byn ligger skola 
och spruthus. Utanför byn finns välbevarad torp
bebyggelse.

424 6801/1527
Freluga (Bollnäs sn). Stationssamhälle med rikt 
varierad och delvis mycket påkostad bebyggelse 
från sekelskiftet 1900. Samhället ligger i anslut
ning till byn Freluga i områden som tidigare hade 
torpbebyggelse. Även i byn finns en del hus av 
traditionell karaktär bevarade.

OVANÅKERS KOMMUN

500 6808/1513 
Alfta centralbygd (Alfta sn). Bygd med utomor
dentligt rikt innehåll av välbevarad bebyggelse, 
främst bondgårdar från 1800-talet och sekelskif
tet. De värdefullaste bymiljöerna är Långhed och 
Näsbyn men även byarna Gundbo, Önneberg, 
Hässja och Svedja ingår. Bebyggelsen kan delas 
upp i tre avgränsbara grupper, nämligen traditio
nell jordbruksbebyggelse, en tätortsliknande be- 
byggelsegrupp från sekelskiftet i Långhed samt 
utanvidsområden, där det viktigaste ligger i an
slutning till Näsbyns bygräns.

501 6800/1509 
Älvkarlhed (Alfta sn). Välbevarad bymiljö med 
stora gårdar av stort kulturhistoriskt värde och 
bevarat flerhussystem. Läget kring sjön Grängens 
östra del ger byn dess karaktär.

502 6793/1498 
Gullberg (Alfta sn). Isolerad skogsby, anlagd som 
finskt nybygge på 1600-talet, med ett flertal större 
gårdar från 1800- och 1900-talet samt mindre torp 
och gårdar.

503 6803/1513 
Alfta kyrkby och samhälle (Alfta sn). Samhälle 
framvuxet ur en kyrkby och med nuvarande kyrka 
från 1700-talet. Expansionen skedde under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet i samband 
med sågverksindustrins utveckling och anläggan
det av järnvägen mellan Bollnäs och Orsa. Länets 
bäst bevarade stationssamhälle, med påkostad och 
vacker bebyggelse i trä. I områdets östra del ligger 
en del av den gamla kyrkbyn kvar med stora går
dar och en bygata med några ståtliga 1700-tals- 
härbren.

505 6782/105)
Brattskuruvallen-Skålsjön (Alfta sn). Fäbodvall 
med välbevarat beteslandskap samt nybyggen med 
relikt odlingslandskap. Blandat byggnadsbestånd 
med för en fäbodvall ovanligt påkostade byggna
der. Hägnader vårdas. Vattenanläggningar i fä
bodvallens centrum vid Häsboån finns bevarade.

554 6806/1497
Born (Ovanåkers sn). By med tre välbevarade går
dar och gravhögar från järnåldern, som antyder 
lång bebyggelsekontinuitet.

559 6817/1500
Ovanåkers fäbodskog (Ovanåkers sn). Område 
med fäbodvallar, som i de flesta fall ligger 4-8 km 
från hembyarna och fungerat som hemfäbodar. 
Till de bäst välbevarade vallarna hör Våsbo, Tor
pet och Gräsbo, som ännu brukas för slåtter och 
bete. Samtliga vallar inom området, ett tiotal, är i 
jämförelse med motstvarande områden inom länet 
välbevarade.

567 6807/1506
Vängsbo by (Ovanåkers sn). By av hög ålder med 
gårdar som genom topografin fått relativt utsprid
da lägen. Bebyggelsen är av hög kvalité med stora 
och välbevarade bostadshus och ladugårdar. I 
byns centrum finns ett område med betesmark, 
innehållande ett antal bevarade vatttenanlägg- 
ningar.

580 6806/1483
Voxna bruk (Voxna sn). Bruket härstammar från 
1720-talet sedan det erhållit privilegier för mas
ugn, hammare och manufakturverk, det var till
gången på kolningsbar skog som bidrog till lokali
seringen. Till anläggningen hör en herrgård från 
1791 och en på 1860-talet ombyggd brukskyrka 
från 1759. Den välbevarade stångjärnssmedjan 
med en lancashirehärd var i bruk till 1920-talet 
medan tackjärnstillverkningen upphörde på 
1880-talet.

SÖDERHAMNS KOMMUN

600 6797/1562
Söderala centralbygd (Söderala sn). Södra Häl
singlands centralbygd med Hälsinglands äldsta 
bevarade kyrka. Rikligt med fornlämningar be
skriver bygdens äldsta struktur. I dalgången ligger 
byarna samlade längs den östvästliga åsen, (He
den). På höjder norr och söder härom ligger byar
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na Berga, Norrbyn, Vedtjära, Orsta och Askesta. 
Värdefulla och välbevade byar och gårdar. Om
kring kyrkan har en samhällsbildning uppstått på 
1900-talet.

601 6807/1558
Trönö gamla kyrka (Trönö sn). Dalgångsbygd 
med de välbevarade byarna Långbro, Daglösa och 
Fly samt kyrkomiljön kring Trönö gamla kyrka, 
där många av den medeltida kyrkplatsens anord
ningar kvarstår. Prästgården är Nathan Söder
bloms barndomshem. I dalbottnen ett ligger gam
malt slåtterlandskap med en del lador bevarade.

603 6799/1566 
Söderhamns stad. Gammal handelsplats som år 
1620 erhöll privilegier för att ge en stad åt bössme- 
der som förflyttats till platsen. Några byggnader 
med anknytning till gevärsfaktoriet, borrhus från 
1747 och rustkammare från 1722, finns bevarade. 
Stadsplanemönstret präglas av den rymliga rut- 
nätsplan som upprättades efter branden 1876. 
Trästadsbebyggelse med hantverks- och handels- 
byggnader samt hamnområde med magasinsbygg
nader uppförda från 1800-talets slut till 1900-ta- 
lets mitt. På södra sidan ån finns fiskarstadsdelen 
Öster kvar, utan rutnätsreglering. Lämningar ef
ter den medeltida befästningen Faxehus finns på 
Faxholmen.

604 6804/1581 
Prästgrundets fiskeläge (Söderhamns sn). Fiske
läge grundat av Gävleborgare. Bebyggelsen är väl- 
bevarad och koncentrerat anlagd kring en 
hamnvik. Här finns kapell från 1830 och begrav
ningsplats, mangelbod och bagarstuga. På ön 
finns även äldre grunder, rösen och en labyrint.

606 6806/1562 
Norrala centralbygd (Norrala sn). Välbevarat od
lingslandskap med dalgångsstruktur och välbeva
rade byar i sluttningslägen, gårdarna är i huvudsak 
från 1800-talets slut och 1900-talets början. I dal
bottnen finns ett öppet ladlandskap samt kyrkan, 
som är belägen på en kulle och syns på långt håll. 
Kungsgårdens samhälle har vattendriven smedja 
och Vasamonument.

607 6808/1569 
Skärså (Norrala sn). Länets största fiskeläge. Del
vis välbevarat och intressant genom sin storlek 
och lättillgänglighet. Lämningar av äldre hamn
läge.

608 6790/1562
Marmen (Söderala sn). Fornlämningsområde med 
omkring 80 lokaler för lågteknisk järnframställ
ning, lokaliserade kring en sjö.

610 6893/1580 
Rönnskärs fiskeläge (Söderhamns sn). Fiskeläge 
med fd lotsstation och tullhus. Det väl samman
hållna området har huvudskligen tidig 1900-tals- 
karaktär, hamnen tillhör inte de gamla Gävlebo- 
hamnarna utan har tagits i bruk först senare.

611 6886/1574 
Vallviks industrisamhälle (Söderala sn). Massain
dustrisamhälle som uppstått kring den år 1907- 
1908 anlagda sulfitfabriken. En del äldre industri- 
byggnader finns bevarade liksom större delen av 
arbetarbostäderna och tjänstemannavillorna. De 
tidigaste arbetarbostäderna, uppförda 1907 och 
1908, är ritade av arkitekten Torben Grut.

OCKELBO KOMMUN

700 6753/1548
Ockelbo-Vi (Ockelbo sn). Ockelbo centralbygd 
har flera gravfält från järnålder och vikingatid, 
där järnslagg i högarna vittnar om tidig järnfram
ställning. Viktiga inslag i miljön är Vi säteri och 
Ockelbo samhälle. Vi säteri uppstod genom ägar
byten på 1600-talet, det har huvudbyggnad från 
1838, bruksgata med arbetarbostäder samt stora 
och välbevarade ekonomibyggnader för säteriets 
lantbruk samt verkstadsbyggnader från det vals
verk mm som säteriet decennierna omkring 1800 
beviljades privilegium för. Ockelbo samhälle upp
stod kring en järnvägsknut där tre järnvägslinjer 
under 1800-talets senare del gick samman. Sam
hället ligger i åsläge och har en intressant bebyg
gelse från sekelskiftet och det tidiga 1900-talet.

704 6749/1534
Jädraås-Tallås (Ockelbo sn). Mindre tätortssam- 
hälle kring Jädraås järnbruk, anlagd som masugn 
år 1857. Bruket blev år 1881 försett med järnvägs
förbindelse till gruvan i Vintjärn och 1895 till 
kusten vid Norrsundet. I området ingår järnvägs- 
miljön i Jädraås och den bevarade järnvägssträc
kan till Tallås. Ar 1905 vidgades järnhanteringen 
då lancashiresmedja och ånghammare uppfördes. 
Bebyggelse av sekelskifteskaraktär med välbevara
de arbetarbostäder och intakt stationsområde. 
Skogsarbetarby från 1951 ritad av Ralph Erskine.
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I anslutning till området, vid Tallås, finns ett 
fångstgropssystem.

GÄVLE KOMMUN

800 6730/1574 
Gävle stad. Stadsplanemönster med rutnätsplan 
från 1870, som har en nord-sydligt gående espla- 
nad med rådhuset från 1782 och teatern från 1870 
i södra respektive norra ändan. Äldre bebyggelse 
delvis av trä vid ån, där slottet med länsfängelset 
och kyrkan utgör viktiga monument. Omfattan
de, välbevarad magasins- och hamnbebyggelse vid 
Gavleåns utlopp. Villastad från 1880-talet samt 
stadspark och kyrkogårdar av tidstypisk karaktär 
fullbordar bilden av en mycket välbevarad resi
densstad med sen 1800-talskaraktär.

801 6733/1575 
Strömsbro (Gävle sn). Industri- och bostadsmiljö 
med rutnätsplan från början av 1800-talet. Fall
området vid Testeboån donerades till Gävle stad 
år 1609 av Karl IX, och vattenkraften började 
tidigt nyttjas. Bevarade industri- och lagerbyggna
der från 1700-talets bränneriverksamhet och 
1800-talets textilindustri.

802 6736/1581 
Norrlandet-Bönan (Gävle sn). Sommarvillor 
från 1800-talets andra hälft, anlagda av borgare i 
Gävle, samt senare tillkommen, tät sportstugebe- 
byggelse. Bönan är ursprungligen ett fiskeläge 
som expanderat med sommarhus, ofta av hög kva
litet.

806 6739/1564 
Oslättfors bruk (Hille sn). Enhetlig bruksmiljö 
med bevarad bebyggelse från 1800-talets början, 
kyrka och bruksgata. Järnbruket erhöll privilegier 
för en stångjärnshammare år 1697, och verksam
heten bedrevs till 1881.

807 6692/1567 
Hedesunda-ön (Hedesunda sn). Rik fornläm- 
ningsbygd med järnåldersgravfält och boplatser 
från stenålder längs Hedesundaåsen. Inom områ
det finns de välbevarade byarna Koffsta, Ullanda 
och Landa. Kontakten med Dalälven har givit 
stora förutsättningar för våtmarksslåtter. Här är 
även byarna Ålbo, Östveda och Dalkarlsbo av 
intresse. Kyrkomiljö.

808 6726/1568 
Södra Valbobygden (Valbo sn). Öppen bygd av

stort värde och tradition från järnålder med flera 
bevarade gravfält samt Gästriklands äldsta kyrk- 
plats. Byar med intressant bebyggelsestruktur och 
delvis ålderdomlig karaktär med byvägar, sten- 
valvsbroar, hägnader och stenmurar. Äby gård 
med manbyggnad i gustaviansk stil och engelsk 
park.

811 6722/1560
Forsbacka bruk (Valbo sn). Järnbruk från 
1600-talet med herrgård och ekonomibyggnader, 
arbetarbostäder och herrgårdspark från 1700-talet 
samt tjänstemannavillor från 1800- och 1900-talet. 
Industriområdet med karaktär av sekelskiftet 1900 
har kvarvarande hytta, martinverk, stålgjuteri och 
götverk mm.

SANDVIKENS KOMMUN

900 6723/1553 
Sandvikens stad (Sandvikens sn). Samhälle upp
byggt kring det under åren 1862-1864 grundade 
järnverket. Större delen av bebyggelsen lades 
inom områden som ägdes av järnverket, som un
der en lång tid uppförde välplanerade arbetarbo
städer och byggde upp ett ”idealsamhälle” med 
olika former av service. Ett exempel på detta är 
samlingssalen Valhalla, ett antal äldre skolor, 
bruksmäss mm.

901 6712/1552 
Årsunda kyrka (Årsunda sn). Kyrka i krönläge på 
rullstensås, gravfält och lämningar efter äldre 
järntillverkning samt åsväg med gammal sträck
ning. Miljön omfattar även odlingslandskapet ös
ter om åsen och myrar med våtmarker.

902 6680/1554 
österfärnebo åsbygd (Österfärnebo sn). Enkö- 
pingsåsens sträckning över Dalälven med socken
centrum, flera fornlämningslokaler, ålderdomlig 
vägsträckning samt den välbevarade Koversta by.

903 6687/1559 
Gysinge bruk (Österfärnebo sn). Bruksmiljö vid 
Dalälven. Bruket erhöll 1668 privilegier för mas
ugn och 1701 för stångjärnshammare. Herrgård 
från 1830-talet med välbevarade och tillhörande 
ekonomibyggnader från 1770-talet. Verkstäder 
finns endast kvar som ruiner. Till området hör 
också Mattön, det ”fria” samhälle som växte upp 
invid det ordnade brukssamhället.
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912 6714/1542
Gästrike Hammarby bruk (Årsunda sn). Järn
bruks- och massaindustrisamhälle, ursprungligen 
från 1600-talet. Bruket förenades 1816 under en 
ägare, och en byggnadsexpansion vidtog. Herr
gården fick sin nuvarande form på 1850-talet och 
ett magnifikt trapphus tillbyggdes på 1870-talet. 
Sedan järnhanteringen på 1880-talet upphört in
köptes smedjan och tre arbetarbostäder av 
Storviks Sulfitfabrik som under sin expansion på 
1900-talets mitt anlitade Ralph Erskine för förny
else av bebyggelsen. Samhället präglas idag av den 
moderna bruksmiljö Erskine skapade med herr
gården i fonden.

HOFORS KOMMUN

961 6709/1536
Torsåkers centralbygd (Torsåkers sn). Bygd med

lång tradition som gruv- och bergsmansbygd med 
ett stort antal gruvhål och lämningar efter hyttor 
och hammare. Bybebyggelsen har stora och väl
hållna gårdar som ofta är av mycket stort värde. 
Vid Igeltjärns kalkbrott har brytning skett sedan 
mitten av 1700-talet för att försörja socknens 
bergsmansägda hyttor.

965 6712/1532
Storberget-Tjärnäs (Torsåkers sn). Storbergets 
gruvområde med lämningar efter brytning från 
1700-talet och framåt samt Tjärnäs bergsmansverk 
med tradition från medeltidens slut. Vattenkraf
ten vid Tjärnäs hade sedan slutet av 1700-talet 
nyttjats för gruvdriften. Ruiner av detta finns 
kvar. I området ingår delar av byn Fagersta med 
värdefulla gårdar, Nyängs anrikningsverk samt 
den moderna men nedlagda Nyängsgruvan.
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Om Västernorrlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet är det en aspekt som det är av särskild vikt att slå vakt om i 
Västernorrlands län, och det är de lämningar som återstår efter den en gång så betydelsefulla 
trävaruhanteringen, där bl a landets viktigaste sågverksområden låg koncentrerade kring 
Sundsvalls- och Härnösandsområdet. Intresset har också tillgodosetts genom flera nya riks- 
intresseförslag.”

”Enligt ämbetets mening är det också rimligt att betrakta Ljungans dalgång som riksintresse men 
det krävs ett bättre kunskapsunderlag före ett ställningstagande beträffande områdets omfatt
ning. Riksantikvarieämbetet betraktar därför tills vidare området som ett utredningsområde.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
(Numren inom parentes hänvisar till länsstyrelsens egen förteckning)

SUNDSVALLS KOMMUN

1 6900/1585 
Njurundakusten (Njurunda sn). Stråk av forn- 
lämningar från brons- och järnålder, främst grav- 
rösen av en mängd olika typer och ofta av bety
dande dimensioner. I området ligger även fiskelä
gena Skatan och Lörudden, som varit av betydelse 
för fjärrfisket under 1600- och 1700-talen. (K 81 
013).

2 6896/1588 
Galtström (Njurunda sn). Bruk anlagt 1673 och 
nedlagt 1916. Av den centrala bruksmiljön återstår 
rost- och masugn, herrgård, brukskontor m fl 
byggnader, kapell från 1680 och rester av vatten
sågar. Vid hamnen står en bevarad ångdriven 
lyftkran. Galtström var ett sk integrerat bruk där 
både tackjärns- och stångjärnsproduktion före
kom. (K 81 002).

3 6902/1600 
Brämön (Njurunda sn). Fiskeläge omtalat på 
1400-talet med lotsplats och fyr från 1859, på ön 
finns ytterligare två fiskelägen och ett 1600-tals- 
kapell. Brämön är det äldsta kända exemplet på 
”uppstädernas” fjärrfiske vid norrlandskusten. 
Fisket uppläts vid Sundsvalls grundande till sta
dens borgerskap 1621. (K 81 010).

4 6908/1581 
Kvissle-Nolby-Prästbolet (Njurunda sn). Od
lingslandskap med gravfält och Norrlands största 
gravhög, tidigmedeltida kyrkoruin och en run
sten. Området är unikt i länet genom sitt bestånd

av lämningar från övergångsperioden mellan 
forntid och medeltid. Lämningarna representerar 
en sannolik huvudbygd/stormannabebyggelse un
der järnålder/tidig medeltid. (K 81 003).

5 6913/1573 
Allsta-Klingsta (Tuna sn). Koncentrat av forn- 
lämningar från järnåldern i landskap av traditio
nell agrar karaktär med byar och ensamliggande 
gårdar, kvarn och hälsokälla. Här finns gravfält 
med högar och stensättningar, områden med 
husgrundsterrasser och Medelpads största forn- 
borg. Kombinerat med ortnamnen Tunbyn, Vi 
och sockennamnet Tuna har fornlämningarna 
sannolikt samband med forntida centrumbild
ning. (K 81 004).

6 6918/1556 
Vattjom-Rude (Tuna sn). Gravfält och ensamlig
gande fornlämningar av ibland monumental ka
raktär (”Starkotters grav”). Husgrundsterrasser. 
S:t Olofskälla samt spår av troligen medeltida 
vägsträckningar som sannolikt står i samband 
med huvudstråket mot Trondheim (Pilgrimsvä- 
gen). Kontinuerlig bosättning sedan vår tideräk
nings början. (K 81 005).

7b—f (Utredningsområde) 6910/1565
Ljungans dalgång (delen i Attmars, Njurunda, 
Stöde och Tuna sn). Kulturbygderna i älvens ned
re lopp tillhör de äldsta i Norrland med tradition 
från tidig järnålder. Viktig historisk länk i kom
munikationsleden mot väster och även transport
led för timmer. Storslaget jordbrukslandskap, tra
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ditionell inlandsindustrialisering med vattensågar, 
timmerhantering, järnbruk och vattenkraft. Mil
jön fortsätter mot väster in i Ånge kommun. (K 81 
004/K 60 003).

8 6921/1578 
Sundsvalls stenstad. Stenstaden är uppbyggd un
der en kort och intensiv period omedelbart efter 
den stora branden 1888. Unikt exempel på det 
sena 1800-talets stadsbyggande i stor skala under 
goda ekonomiska betingelser. Till området hör 
även arbetar- och hantverksförstaden Stenham- 
maren som har småskalig trähusbebyggelse med 
karaktäristiska uthus och fina trädgårdar. Här bo
satte sig många av de hantverkare som byggde upp 
Sundsvall efter branden. (K 81 006).

9 6922/1575 
Högom (Selångers sn). Medelpads största och 
mest monumentala höggravfält med storhögar, 
underliggande boplats, spår av odling samt run
sten. Det har antagits äga samband med centrala 
funktioner av hög dignitet. Jämför nedanstående 
miljö Selånger-Kungsnäs. (K 81 007).

10 6922/1671 
Selånger-Kungsnäs (Selångers sn). Fornläm- 
ningsrik bygd i ett öppet jordbrukslandskap vid 
djupt liggande havsfjärd. Järnåldersgravfält, fossi
la åkrar, pilgrimsled, medeltida S:t Olofshamn. 
Medelpads administrativa centrum och handels
centrum under medeltid. Kungsnäs tillhörde 
Uppsala öd (Husaby). Ortnamnet Hov på den 
angränsande fastigheten antyder att centraliteten 
uppkommit redan under förhistorisk tid. Byar, 
kyrka och medeltida kyrkoruin, skola. (K 81 012).

11 6928/1573 
Norra Alnön (Alnö sn). Gammal jordbruksbygd 
med gravfält och storhögar. Tidigmedeltida kyrka 
och kastallämning. Välbevarade, äldre bymiljöer. 
Koncentration av sågverk speglar industrialismens 
genombrott vid 1800-talets mitt vilket Elias Sehl- 
stedt uttryckte i sitt bekanta epigram ”Varhelst jag 
såg, jag såg blott såg vid såg.” (K 81 001).

12 6930/1578 
Merlo-Skönvik (delen i Sköns sn). Skönvik är 
industridistriktets största sågverkssamhälle med 
arbetarkaserner, industribyggnader och ägarens 
sommarvilla ”Merlo slott” i medeltidsromantisk 
stil. Det ligger på en äldre lastageplats, där ett 
glasbruk anlades år 1811 och från år 1862 ersattes 
med flera ångsågar. Merlo villa ligger i Timrå 
kommun. (K 81 009).

13 6950/1561 
Gudmundstjärn (Indals sn). Välbevarat skogs
hemman från 1700-talet då det startade som ny- 
bygge. Exempel på det typiska månghussystemet 
med 23 bevarade byggnader, tillhörande ängs- och 
odlingslandskap. (K 81 011).

14 6954/1552 
Liden (Lidens sn). Lidens gamla kyrka, uppförd 
vid 1400-talets slut i ett vidsträckt och naturskönt 
landskap. Lidens by och nya kyrka med omgivan
de ålderdomligt odlingslandskap. (K 81 008).

ÅNGE KOMMUN

7a (Utredningsområde) 6930/1520
Ljungans dalgång (delen i Borgsjö och Torps sn). 
Kulturbygderna i älvens nedre lopp tillhör de 
äldsta i Norrland med tradition från tidig järnål
der. Viktig länk i kommunikationsleden mot Ni
daros och transportled för timmer. Miljön fortsät
ter mot öster in i Sundsvalls kommun. (K 60 
003/K 81 014).

15 6936/1496 
Boltjärn (Borgsjö sn). Bebyggelse i höjdläge. Ett 
exempel på ålderdomlig, agrar bebyggelsestruktur 
med bibehållen 1800-talskaraktär, där gårdarna 
ligger på rad utmed bygatan. (K 60 002).

16 6937/1505 
Borgsjö (Borgsjö sn). Viktig anhalt utmed ”pil
grimsleden”. S:t Olofskälla. Kyrkan (Daniel Hag
man 1766-68) med välbevarad rokokointeriör är 
en av de främsta exemplen på det norrländska 
1700-talets kyrkoarkitektur. Borgsjö skans från 
1600-talet. (K 60 001).

TIMRÅ KOMMUN

12 6930/1578
Merlo-Skönvik (delen i Timrå sn). Äldre lasta
geplats där glasbruk anlades år 1811 och år 1862 
kombinerades med ångsåg. Välbevarat, tidstypiskt 
samhälle med arbetarbostäder och industrihisto- 
riskt intressanta byggnader. Sommarvillan ”Merlo 
slott” i medeltidsromantisk stil. Skönvik ligger i 
Sundsvalls kommun. (K 62 004).

17 6928/1591 
Våle-Skilsåker (Tynderö sn). Kustparti med 
bronsåldersrösen, långrösen, stensättningar och 
gravfält från yngre järnålder. (K 62 001).
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18 6932/1579 
Vifstavarv (Timrå sn). Skeppsvarv anlagt 1797. 
Äldre välbevarat industrisamhälle med herrgård 
från 1818 och bostäder och ekonomibyggnader 
anlagda i axialt mönster. Sågverk, sulfatfabrik och 
pappersbruk från 1900-talets början, wallboardfa- 
brik från 1945 och ett till kyrka ombyggt spruthus 
från 1891. (K 62 003).

19 6939/1581 
Lögdö bruk (Hässjö sn). Ett av länets äldsta bruk 
med privilegier från 1685. Orörd bruksmiljö med 
masugns- och rostugnsruin, herrgård, kapell och 
skola. Stora ekonomibyggnader för jordbruket, 
arbetarbostäder, kvarn mm. I drift till år 1877. 
(K 62 002).

HÄRNÖSANDS KOMMUN

20 6946/1606 
Gådeå (Säbrå sn). Kvarnplats med tradition från 
1600-talet där Härnösands stads första elkraftverk 
uppfördes. Bevarad kraftstation från 1885 med 
maskinell utrustning från 1916. Kvarn, stallbygg
nad, mjölnarboställe och maskinmästarbostad. 
(K 80 006).

21 6948/1608 
Härnösands stad. Grundlagd 1585, stiftstad och 
norrlands äldsta gymnasium från 1600-talets mitt. 
Platsen var känd sedan medeltiden för sin årliga 
Korsmässomarknad. Den ursprungliga stadsbe- 
byggelsen grupperade sig utmed stranden längs 
slingrande gator vilkas sträckning var bestämda av 
den sidlänta topografin. Sedan mitten av 1600-ta- 
let har centrala myndigheter sökt införa en mer 
geometrisk stadsplan vilket aldrig helt lyckats. 
Stadsdelen Östanbäcken bevarar tidig 1800-talsbe- 
bebyggelse kring en oreglerad gata. Centrala delen 
har framträdande karaktärsbyggnader i nyklassi
cistisk stil såsom Tempelmans gymnasiebyggnad 
och länsresidenset. Domkyrka från 1856 och to
baksfabrik från 1907. Rotuddens arbetarkvarter, 
Kronoholmen med 1800-talskaj mm. Staden är 
många gånger litterärt gestaltad såsom ”Norr
lands Aten”, ”Öbacka” (Lubbe Nordström) mm. 
(K 80 001)

22 6951/1610 
Vägnön (Säbrå sn). Stråk med bronsåldersrösen, 
delvis i gravfält. Varierande former, många är sto
ra och innehåller kistor. Typiskt exempel på kust- 
rösemiljö söder om Ångermanälven. (K 80 002).

23 6969/1604 
Gustavsvik-Ramvik (Högsjö sn). Sågverkssam- 
hällen från 1800-talets senare del, örlogsdepå från 
1916-19 med torrdocka och verkstäder ännu i 
bruk. Ett av bostadshusen för tjänstemännen vid 
örlogsdepån räknas som landets första radhus. 
Jordbruksbyar i traditionellt höjdläge. (K 80 004).

KRAMFORS KOMMUN

24 6976/1616 
Nora-Rossvik (Nora sn). En av landets mest kon
centrerade järnåldersbygder norr om Medelpad 
med i allmänhet glest liggande anläggningar. 
Fornlämningsbeståndet utgöres av två gravfält 
och enstaka storhögar. Nora nuvarande kyrka är 
uppförd år 1806 av kyrkobyggaren Simon Geting. 
(K 82 001).

25 6975/1635 
Högbonden (Nordingrå sn). Fyr uppförd 1906-09 
med fyrvaktarbostäder. Den är landets högst be
lägna fyr. (K 82 011).

26 6976/1634 
Bönhamn (Nordingrå sn). Karaktäristiskt fiskelä
ge med kapell och bofast befolkning sedan 
1700-talet. Stora sjöbodar och båthus ligger samla
de kring hamnen. (K 82 006).

27 6977/1604 
Svanö (Gudmundrå sn). Avgränsat koncentrat av 
den norrländska träindustrins samhällsbyggande 
med bostadskaserner uppförda i anslutning till 
den år 1867 anlagda ångsågen och ett samhälle av 
arbetar- och tjänstemannabostäder kring den år 
1906 anlagda sulfitfabriken. (K 82 007).

28 6981/1616 
Galisätter (Nora sn). Fornlämningsmiljö beståen
de av järnåldersgravfält och bronsåldersrösen, 
som genom att Storsjön avsnörts från Bottenhavet 
har bibehållit sitt kanske ursprungliga läge vid 
strandlinjen. (K 82 002).

29 6987/1638 
Norrfällsviken (Nordingrå sn). Stråk av kuströ- 
sen som bildar gravfält och genom nivån kan date
ras till järnålder. Fiskeläge med ursprunglig be
byggelsestruktur och välbevarat kapell från 
1700-talet. (K 82 003).

30 6689/1594 
Bollstabruk (Ytterlännäs sn). Järnbruk av stort
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industrihistoriskt värde med olika utvecklingsfa
ser representerade. Den första masugnen fick sina 
privilegier 1737. Rester av masugn från 1886 med 
bevarad biåsmaskin samt en år 1860 anlagd ångsåg 
med maskinhus från 1890, bruksherrgård från 
1815, arbetar- och tjänstmannabostäder mm. 
(K 82 009).

31 6990/1596 
Ytterlännäs gamla kyrka (Ytterlännäs sn). Me
deltidskyrka i uppodlad dalgång. Den är sannolikt 
uppförd på 1200-talet och har en utomordentligt 
rik interiör med valvmålningar och rester av vägg
målningar från 1400-talets slut eller 1500-talets 
början. Den fasta inredningen är från 1600- och 
1700-talet. (K 82 007).

32 6995/1593 
Norum (Dals sn). By med ålderdomlig bebyggel
sestruktur och bebyggelse traditionsenligt pla
cerad på tre moränkullar för att undvika att bygga 
på lättodlad mark. Oförvanskad 1800-talsbebyg- 
gelse med korsbyggnader. (K 82 012).

33 6997/1591 
Pannsjön (Dals sn). En rad arbetarsmåbruk (Per 
Albin-torp) som torde vara en av de största och 
mest välbevarade miljöerna från 1930-talets nyod- 
lingsepok. (K 82 010).

34 6997/1635 
Värns-Sund-Fanön (delen i Vibyggerå sn). Kust- 
röseområde med stråk av gravfält, rösen av olika 
typer och boplatser i öppen, orörd kustmiljö. 
(Värns by). Miljön fortsätter in i Örnsköldsviks 
kommun. (K 82 004).

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

34 7002/1637 
Slåttdalsberget (Nätra sn). Område med tätt be
lägna fornlämningar av rösekaraktär där anlägg
ningstyperna runda rösen, rektangulära rösen, 
långrösen, rösen med stenkista och rösen med 
murkonstruktioner finns representerade. Röse- 
stråket utgör en del av miljön Värns-Sund-Slått- 
dalsberget som sträcker sig in i Kramfors kom
mun. (K 84 008).

35 6988/1643 Marviksgrunnan (Nätra sn). Fiske
läge anlagt av Gävleborgare. Bebyggelse med sjö
bodar, kokhus och kapell från 1771, tätt samlade 
kring den gamla hamnkanalen. I berget ovanför

hamnen har man periodvis brutit malm från 
1700-talets början. (K 84 001).

36 6993/1644 
Ulvöhamn (Nätra sn). Norrlands största och 
äldsta fiskeläge, som sannolikt drevs redan under 
sen medeltid. Det kom efter hand under Gävlefis- 
karnas kontroll och användes för sommarfiske 
jämte handel. Rikligt inrett kapell från 1622 med 
målningar från 1719. Bofast befolkning från 
1800-talets mitt. Hamnen erhöll sitt nuvarande 
utseende under 1900-talets början. Flera av Lubbe 
Nordstöms tidiga noveller utspelas i denna miljö. 
(K 84 002).

37 6995/1645 
Sandviken (Nätra sn). Fiskeläge med 10-tal kok
hus och tillhörande sjöbodar. Bebyggelsen är i 
huvudsak från 1700-talet medan kapellet uppför
des 1867. Det är anlagt av Gävlefiskare och har 
aldrig haft bofast befolkning. Byggnadernas exte
riörer är bevarade i ursprungligt skick och har 
aldrig varit målade. (K 84 010).

38 7007/1651 
Trysunda (Nätra sn). Fiskeläge från 1600-talet i 
yttre havsbandet. Karaktäristiskt bebyggelse
mönster och välbevarat kapell med tillhörande 
kyrkogård. (K 84 003).

39 7011/1656 
Grisslan (Själevads sn). Fiskeläge i yttre havsban
det Bebyggelsen domineras av sjöbodar med en
hetlig färgsättning i falurött och vita snickerier. 
Kapell från 1600-talet. (K 84 004).

40 7019/1626 
Brynge (Sidensjö sn). Välbevarad finbladig vat
tensåg från 1764, flyttad till nuvarande plats 1842. 
Lärftmangel och arbetarbostad från 1700-talet 
samt en smedja. Äldre kraftverk med arkitektur- 
historiskt intressant huvudbyggnad. (K 84 011).

41 7027/1649 
Arnäsbacken (Arnäs sn). Landets nordligaste 
höggravfält från yngre järnålder med intilliggande 
vikingatida/medeltida ’’gårdsläge” i visuellt sam
band med kyrkan. Skola, sockenstuga och tionde
bod. Ett torgliknande område sydväst om kyrkan 
har karaktär av centrumbebyggelse med smedja, 
mejeri och skinnhandel mm. Vacker prästgård. 
(K 84 007).

42 7043/1662 
Gideåbruk (Gideå sn). Bruket, anlagt på 1800-ta-
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let, har ett isolerat läge i skogen invid fall i Gideå- 
älven. Välbevarad bebyggelse med herrgård från 
1826, paviljonger, kägelbana, ekonomibyggnader 
till jordbruket, skola samt kvarn och kraftverk. 
(K 84 005).

43 7053/1589 
Myckelgensjö (Anundsjö sn). Nordsvensk bond
gård med totalt 24 bevarade knuttimrade hus från 
1700- och 1800-talen. I miljön ingår också den 
välbevarade fäboden Östdalbodarna och en intres
sant, kallmurad flottningsränna. Ålderdomligt 
odlingslandskap. (K 84 006).

44 7074/1601 
Lillsjöslåttern (Anundsjö sn). Slåttermark nyttjad 
sedan 1700-talets slut och omkring 1880 försedd 
med bevattningssystem i form av sildiken och för
dämningar. Det var kontinuerligt i bruk till år 
1967. Inom området finns sju glest timrade starr
lador och ett tiotal hässjor. (K 84 015).

45 7085/1586 
Eliasmyren (Anundsjö sn). Kronotorp med bo
stadshus, ladugård, tvättstuga och ett uthus i hu
vudsak uppförda på 1910-talet. Representant för 
de uppodlingar som gjordes på kronans marker 
under 1900-talets början som ett led i arbetslös- 
hetspolitiken. (K 84 014).

SOLLEFTEÅ KOMMUN

46 6996/1557 
Graningebruk (Graninge sn). Välbevarad och ge
nuin bruksmiljö med privilegium från 1683. Be
varad 1700- och 1800-talskaraktär med arbetar
bostäder och industrilokaler, spik- stål- och plåt
hammare samt ekonomibyggnader. Brukskyrka 
från 1759. (K 83 005).

47 7008/1593 
Holm-Björkå (Överlännäs sn). Öppet jordbruks
landskap kring Holms säteri med huvudbyggnad 
från 1700-talet. Holm är norrlands enda säteri
bildning och känd som stormannagård sedan 
1500-talet. Björkå fd stångjärnsbruk med herr
gård, arbetarkaserner och bostadshus där flesta 
härrör från brukets trävaruepok. Överlännäs me
deltida kyrka och Lännäs gård. I området finns 
flera höggravfält varav Ångermanlands största i 
Björkå. (K 83 001).

48 7010/1602 
Gålsjö bruk (Boteå sn). Bruksmiljö från 1700-ta- 
let. Herrgård från 1776 med en bevarad flygel, sex 
arbetarkaserner, härbren, dammar och timmer
rännor. Nedlagd år 1892. (K 83 002).

49 7012/1570 
österåsen (Eds sn). F d sanatorium från 1901 
byggd av medel som Oskar II år 1897 erhöll som 
nationalgåva på 25-årsdagen av sin regering. Arki
tekt var Fredrik Liljekvist. Huvudbyggnaden be
står av fyra envånings paviljonger länkade till en 
central byggnadskropp. (K 83 007).

50 7035/1556 
Lidgatu (Ådalslidens sn). Samlad bymiljö med 
ekonomibyggnader som ger en enhetlig och 
oförvanskad bild av 1800-talets byggnadsskick. 
Byn var socknens centralort under 1700- och 
1800-talet. (K 83 008).

51 _ 7037/1554
Nämforsen (Ådals-Lidens sn). Boplatser och 
mycket betydelsefull och omfattande hällrist- 
ningslokal med ristningar från sten- och bronsål
der. Området antas vara en centralplats för jägar
folken under denna tid. (K 83 003).

52 7048/1531 
Ramsele gamla kyrka (Ramsele sn). Medeltids
kyrka, sannolikt från 1200-talet. Kyrkan har beva
rat den medeltida karaktären med ett enda rek
tangulärt rum samt en tillbyggd sakristia. Vägg
målningar från 1600-talet. (K 83 009).

53 7061/1560 
Edens by Qunsele sn). Stor by med 30-tal bostads
hus och tillhörande ekonomibyggnader. Enhetlig 
bebyggelse med synligt, rödfärgat timmer i väg
garna och tegeltak. Välbevarat bymönster som ka
raktäriseras av byns fägata, husens oskiftade lägen 
utmed skogskanten och åkermarken som breder 
ut sig framför byn. (K 83 004).

54 7075/1562 
Västanbäck-Kortingön (Junsele sn). Stor fångst- 
gropsmiljö på en ö, i och vid stränderna till Äng- 
ermanälven. Den är nyttjad från ca 1800 f Kr till 
långt in på 1800-talet. Även stenåldersboplatser 
finns i området. (K 83 006).
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Jämtlands län

Om Jämtlands län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet vill riksantikvarieämbetet peka på två aspekter som det är särskilt 
viktigt att slå vakt om inom länet; det är dels den ännu levande fäbodkulturen och dess 
resursområden, dels den klart avgränsbara Storsjöbygden. Detta senare område, som är den 
högst belägna inlandsbosättningen i Skandinavien och samtidigt det norrländska inlandets enda 
större järnåldersbosättning, är unikt på så sätt att man ännu visuellt kan skönja den medeltida 
gränsen mellan centralbygd och vildmark. Landskapet Jämtland har bebyggts och utvecklats 
från den kärna som Storsjöbygden utgör. Genom detta kolonisationsförfarande ”inifrån och ut” 
inom ett tydligt rumsligt avgränsat område är Storsjöbygden ett modellområde för kulturhisto
risk forskning utan motstycke, där ett ännu obrutet samband mellan bygd och obygd finns, 
samtidigt som frånvaron av näringsekonomiska eller andra stora omvälvningar i området givit 
Storsjöbygden en kontinuitet från äldsta bondeålder till vår tid.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

STRÖMSUNDS KOMMUN

1 7214/1429 
Hamptjärn (Frostvikens sn). Fornlämningsområ- 
de med två grupper av ålderdomliga kåtatomter, 
sk stalotomter, högt uppe på kalfjället.

2 7210/1437 
Maskien (Frostvikens sn). Övergiven sydsamisk 
kulturmiljö med fornlämningar i form av stalo
tomter och bengömma samt ett sentida sameviste.

3 7203/1421 
Leipikvattnet (Frostvikens sn). Fjällägenhet an
lagd omkring 1840 med ett tiotal byggnader, varav 
flera är från 1800-talet. Gården omges av öppna 
marker.

4 7192/1426 
Ankarede (Frostvikens sn). Kyrkplats med same- 
kapell i trä från 1896 med välbevarad exteriör i 
nygotik. Kapellet omges av en kyrkstad med falu- 
röda byggnader från sekelskiftet 1900 samt kåtor.

5 7189/1441 
Oratjokk (Frostvikens sn). Övergiven sydsamisk 
kulturmiljö med dithörande vallar, kåtatomter, 
bodgrunder och källargropar.

6 7191/1417 
Sör-Blåsjön (Frostvikens sn). Fjällby i sluttande 
odlingslandskap vid stranden av Stora Blåsjön. 
Bebyggelsen är i huvudsak från 1900-talet.

7 7174/1428 
Väktarmon (Frostvikens sn). Välbevarad fjällä
genhet med isolerat läge, och byggnader från 
1800- och 1900-talet omgivna av öppna marker.

8 7173/1407 
Vikens kapell (Frostvikens sn). Kyrkplats med 
intilliggande gårdar, koloniserade under 1700-ta- 
let. Timrat, falurött kapell från 1790-talet med 
välbevarad interiör.

9 7126/1460 
St. Ringsjön-Svaningen (Frostvikens sn). Områ
de med tät koncentration av stenåldersboplatser 
samt från 1800- och 1900-talet en timmerflott- 
ningsmiljö med bostäder, bolagsgård, lastkaj och 
damm.

10 7117/1494 
Alanäs kyrka (Alanäs sn). Bygdecentrum med 
kyrkplats och bebyggelse på en halvö i Flåsjön. 
Kyrkan är uppförd i trä år 1928.

11 7115/1523 
Hotingsjön (Tåsjö sn). Omfattande fornläm- 
ningsmiljö med lång kontinuitet innehållande 
stenåldersboplatser, gravfält från järnåldern samt 
stora fångstgropssystem.

13 7075/1488
Russfjärden-Hallviken (Flammerdals och Ströms 
sn). Flackt sjöbäcken med nästan sammanhäng
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ande område av upp emot 100 boplatser från 
stenåldern samt fem gravhögar från järnåldern.

14 7077/1494
Fångsjön (Ströms sn). Runt Fångsjön finns ett 
stort antal stenåldersboplatser samt en hällmål- 
ning. Inom området ligger också Lövöns kraft
verk från 1904.

RAGUNDA KOMMUN

15 7033/1490 
Skyttmon-Ammerån (Borgvattnets, Ragunda 
och Stuguns sn). Utmed Ammerån finns rika läm
ningar av fångstmänniskors kultur, omfattande 
ett fyrtiotal stenåldersboplatser samt stora fångst- 
gropssystem. I byn Skyttmon finns ett särpräglat 
byggnadsbestånd med flera stora byggnader i rik 
panelarkitektur, vittnande om ekonomiskt väl
stånd vid tiden för sekelskiftet 1900, grundat på 
stora skogsinkomster.

16 7000/1528 
Indalsälven i östjämtland (Fors och Ragunda 
sn). Sammanhängande älvanknutet odlingsland
skap med en bebyggelsekontinuitet från medeltid 
och framåt. Vid Döda Fallet i söder fanns tidigare 
betydande laxfiske tillhörande Uppsalabiskopen. 
Jordbrukslandskapet har genom Ragundasjöns 
tömning år 1796 formats under 1800- och 1900-ta- 
len. Särskilt värdefulla miljöer är Liens by med 
ängsladulandskap på den forna sjöbottnen, Ra
gunda stationssamhälle med station och tingshus 
från 1900-talets början, Ragunda gamla bygde- 
centrum med medeltida kyrka samt nya kyrkan 
från 1840-talet, byn Ammer med flera välbevarade 
1800-talsgårdar och baptistkapell, samt Krångede 
kraftverk från 1936 i tidstypisk arkitektur med 
tillhörande bostadsbebyggelse.

17 7006/1499 
Strånäset (Stuguns sn). Sekelskiftesmiljö med bl a 
två storbondegårdar omgivna av ett hävdat od
lingslandskap och trädgårdar. De stora bostadshu
sen har rik panelarkitektur.

18 7004/1497 
Bomsund (Stuguns sn). Gårdsmiljö med välbeva
rade byggnader från tiden omkring sekelskiftet 
1900. Boställe för flottningschefen.

KROKOMS KOMMUN

19 7109/1427 
Bågavattnet (Hotagens sn). Område av lågfjälls- 
karaktär med fäbodar, en fjällägenhet, samt Vink
lumpens sameviste. I området möts svensk och 
samisk kultur.

20 7027/1429 
Ålviken (Laxsjö sn). Isolerad gård hänvisad till 
självhushållning med bebyggelse från i huvudsak 
1800-talets slut. Till gården hör vattendriven 
kvarn, såg, spånklyv och kraftverk. I området 
finns stenåldersboplatser och fångstgropar.

21 7075/1427 
Skärvången (Laxsjö sn). Stenåldersboplatser samt 
två hällmålningslokaler med figurer av djur, män
niskor och linjemönster. Bybebyggelsen i området 
innehåller många ålderdomliga byggnader bl a 
tvåvåniga enkelstugor. Den kuperade odlingsmar
ken brukas och intill byn finns långa fångstgrops- 
system.

22 7051/1399 
Gärde (Offerdals sn). Hällristning med bl a älgar i 
naturlig storlek. Två ålderdomliga gårdar med 
1800-talsbebyggelse.

23 7038/1410 
Offerdalsbygden (Offerdals sn). Kuperat odlings
landskap med byar i karaktäristiska höjdlägen och 
med åkermarken i sydsluttningar. Ålderdomlig 
bebyggelse med bl a parstugor. Delar av området 
berör även Östersunds kommun.

24 7028/1441 
Nedre Långan (delen i Aspås sn). Fornlämnings- 
rik vildmarksälv med stenåldersboplatser, lågtek
niska järnframställningsplatser, fångstgrops- 
system och områden med röjningsrösen, samt 
kraftverk och lämningar efter flottning.

25 7008/1435 
Storsjöbygden (delen i Näskotts, Rödöns och Ås 
sn). Central, ålderdomlig agrarbygd med rötter i 
förhistorisk tid, området uppvisar ett kultursy
stem som är bevarandevärt ur europeisk syn
punkt. Bland skilda delmiljöer märks bl a forn- 
lämningar, bebyggelse och odlingslandskap kring 
kyrkomiljöerna vid Rödö-Sundslägden och Nä- 
skott, ödesbölena Kösta-Kårbacken och Pell- 
änget, den fornlämningsrika Alsenbygden, bebyg
gelsemiljöer och äldre odlingslandskap med röj-
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ningsrösen vid Finnsäter och Mo samt by- och 
gårdsbebyggelse vid Gärde-Backen-Dille, Valne 
by, Vike, Kroksgård, Väster-Kälen, Österkälen, 
Ede-Rönningsberg, Näiden och Tullus by.Miljön 
innefattar även områden i Bergs, Krokoms, Are 
och Östersunds kommuner.

ÅRE KOMMUN

25 7008/1435 
Storsjöbygden (delen i Hallens, Marby och Matt
mars sn). Central, ålderdomlig agrarbygd med 
rötter i förhistorisk tid, området uppvisar ett kul
tursystem som är bevarandevärt ur europeisk syn
punkt. Bland skilda delmiljöer märks bl a forn- 
lämningar, bebyggelse och äldre odlingslandskap 
med röj ningsrösen kring kyrkomiljöerna vid 
Mattmar och Marby, lidbebyggelsen vid Bynom, 
samt bebyggelsemiljöer och odlingslandskap vid 
Åhn och Månsåsen. Miljön innefattar även områ
den i Bergs, Bräcke, Krokoms och Östersunds 
kommuner.

26 7107/1360 
Björkede (Kalls sn). Två ensligt belägna fjällägen- 
heter tillkomna med statlig hjälp under 1920-talet. 
I omgivningen finns ett fångsgropssystem samt 
förhistorisk järnframställningsplats.

28 7043/1372 
Kallbygden (Kalls sn). Öppet kuperat landskap 
vid Kallsjön med en rad små fjällbyar i karaktäris
tiska höjdlägen och med talrika inslag av äldre 
bebyggelse. Kalls kyrkomiljö med kyrka från 
1860-talet.

29 7057/1325 
Skalstuguvägen (Åre sn). Gammal kommunika
tionsled med härbärgen, det äldsta tillkommet på 
1200-talet. Under 1800-talet upprustades vägen 
med bl a en rad stenvalvsbroar. Senare tillkom 
raststugor och andra tidiga turistanläggningar.

30 7020/1340 
Ånnsjön (Åre sn). Området kring den oreglerade 
Ånnsjön är i sin helhet ett av länets bästa exempel 
på en allsidig fångstkulturmiljö samt tidig koloni
sation av områden i nära kontakt med högfjället. 
Här finns påtagliga spår av kontinuerligt utnytt
jande av en marginell bygd från stenåldern in i vår 
tid.

31 7026/1380 
Undersåker (Undersåkers sn). Kuperat jordbruks

landskap med koncentration av fornlämningar 
från järnålder och medeltid. I bygden finns me
deltida kyrkoruin och kyrka från 1850-talet, flera 
ödesbölen samt välbevarade äldre bymiljöer.

32 7033/1368 
Åredalen (Åre sn). Öppet dalgångsparti med fjäll
byar. Av speciellt intresse är byarna Björnänge, 
Såå, Totten, Högen och Berge med välbevarad 
äldre bebyggelse samt centrala Åre med medeltida 
kyrka och turistanläggningar, hotell och bergbana 
från 1800-talets slut och 1900-talets början.

33 7035/1354 
Forsa-Duved (Åre sn). Äldre gårdsbebyggelse 
med stora påkostade bostadshus från tiden om
kring 1800, Duveds skans från 1600-talet samt 
karolinerminnen, bl a Duvedsmonumentet.

34 7044/1365 
Huså (Kalls sn). Industriminnen från kopparbryt
ningen 1742-1881 med vidsträckta gruvfält samt 
ruiner efter industribyggnader. Huså herrgård 
uppfördes under 1830-talet.

35 _ 7036/1361
Fröå (Åre sn). Rester efter Fröå koppargruva och 
hytta från 1700- och 1800-talen. Kvar finns gruv
hål, varphögar samt en del bostadsbebyggelse.

36 7012/1364 
Ottsjö (Undersåkers sn). Fjällby med öppet od
lingslandskap och med relativt ålderdomlig be- 
byggelse. Odlingslandskapet karaktäriseras av 
långsmala skiften och många odlingsrösen.

ÖSTERSUNDS KOMMUN

24 7028/1441 
Nedre Långan (delen i Lits sn). Fornlämningsrik 
vildmarksälv. För närmare beskrivning hänvis
ning till Krokoms kommun.

25 7008/1435 
Storsjöbygden (delen i Frösö, Brunflo, Lockne, 
Näs och Sunne sn samt Östersund). Central, ål
derdomlig agrarbygd med rötter i förhistorisk tid, 
området uppvisar ett kultursystem som är beva
randevärt ur europeisk synpunkt. Bland skilda 
delmiljöer märks bl a fornlämningar, bebyggelse 
och äldre odlingslandskap kring kyrkomiljöerna 
vid Näs, Lockne, Frösö och Brunflo med kastal 
och skans, hela Frösön med Frösö skans och
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kungsgården, lågtekniska järnframställningsplat- 
ser, gravfält och ödesböle, landets nordligaste 
fornborg samt tonsättarbostaden Sommarhagen, 
vidare Norderöns ålderdomliga landskap med by
bebyggelse, kyrka och sockenstuga, äldre odlings
landskap med röjningsrösen och gravfält samt 
ångbåtsbrygga, samt bybebyggelse vid Haxäng, 
Torvalla, Lundbomsberget, Åkre-Gusta-Berge, 
och Åsan-Klåxåsen. Miljön innefattar även områ
den i Bergs, Bräcke, Krokoms och Åre kommu
ner.

37 7047/1447 
Hårkan (Häggenås och Lits sn). Täta bestånd av 
fångstgropssystem på sand- och grusplatåer längs 
en 15 km lång älvsträckning. Beståndet omfattar 
sammanlagt ca 350 fångstgropar.

38 7039/1460 
Trångbodarna-Nästån-Noret (Häggenås sn). 
Linje av fångstgropar och fångstgropssystem med 
sammanlagt ca 185 gropar i orörd skogsmiljö och 
älgrik jaktmark.

39 7032/1453 
österåsen (Häggenås sn). Stor by i höjdläge med 
väl hävdade och typiskt arronderade marker, be
byggelse från 1700-, 1800 och 1900-talet.

40 7013/1452 
Kyrkås-Lungre (Kyrkås sn). Kyrkomiljö med 
medeltida kyrka och kyrka från 1840-talet samt 
tiondebodar, bybebyggelse från sent 1800-tal och 
fornlämningsområden med gravfält, ödesböle, 
fossila åkrar, röjningsrösen och lågteknisk järn- 
framställningsplats.

BRÄCKE KOMMUN

41 6972/1490
Idsjön (Nyhems sn). Miljö med fast fångstanlägg
ning för sik (vaktfiske) samt gravar. Gravarna är 
av s k insjötyp med röseliknande anläggningar.

43 6991/1522 
Håsjö gamla kyrka (Håsjö sn). Äldre bygdecent- 
rum med forntida gravkulle, kyrka från 1680-talet 
samt klockstapel från 1770-talet. Intill ligger soc
kenstuga från 1800-talets slut samt Valla by med 
sen 1800-talsbebyggelse.

44 6976/1466 
Revsunds kyrkomiljö (Revsunds sn). Gammalt

bygdecentrum med medeltida lämningar i form av 
försvarsvallar, troligen från 1400-talet. Den me
deltida kyrkan ersattes på 1870-talet av den nuva
rande. Rester av gammal bro. Vid kyrkan finns 
också kyrkstallar.

BERGS KOMMUN

25 7008/1435
Storsjöbygden (delen i Bergs, Hackås, Myssjö och 
Ovikens sn). Central, ålderdomlig agrarbygd med 
rötter i förhistorisk tid, området uppvisar ett kul
tursystem som är bevarandevärt ur europeisk syn
punkt. Bland skilda delmiljöer märks bl a forn- 
lämningar, bebyggelse och äldre odlingslandskap 
med röjningsrösen kring kyrkomiljöerna vid Hac
kås, Myssjö och Oviken, bymiljöerna Dillne med 
stor gård samt torpställen, kalkugn och ångbåts
brygga, Botåsen med tre välbevarade gårdar, Hali
ne som ligger i höjdläge med torp och lågtekniska 
järnframställningsplatser, Västerskucku med bl a 
en kringbyggd gård, Hovermo med gårdskraft- 
verk, kvarn och såg samt område med lågtekniska 
järnframställningsplatser och fångstgropssystem, 
byarna Hallom och Kvissle samt områden med 
vårdade ödesbölen vid Eisåsen. Miljön innefattar 
även områden i Bräcke, Krokom, Åre och Öster
sunds kommun.

45 6977/1410 
Oviksfjällens fäbodområde (Ovikens sn). Fjällnä
ra skogsområde där många byar i Storsjöbygden 
har sina fäbodar. Inom området finns ett trettiotal 
fäbodar, varav några i drift. Byggnaderna utgörs 
av småtimrade och omålade hus, de flesta från 
1700- och 1800-talen I området finns också ett 
ödesböle samt Arådalens lilla fjällstation, en av de 
äldsta turistanläggningarna i länet.

46 6986/1369 
Kroktjärnvallen (Ovikens sn). Sydsamiskt som
marviste med kåtor och förrådsbyggnader från 
1800- och 1900-talet. Varje kåtaplats består vanli
gen av boningskåta och förrådskåta.

48 6956/1371 
Lövkläppen (Storsjö sn). Två nybyggargårdar från 
1800-talets början. Gårdarna saknar vägförbindel- 
se. Bebyggelsen är i huvudsk av timmer och omges 
av ett ännu öppet odlingslandskap.

49 6938/1415 
Klövsjö by och fäbodar (Klövsjö sn). Fjällby med
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många inslag av ålderdomlig karaktär i odlings
landskap och bebyggelse. Gårdarna i byn är i flera 
fall kringbyggda och ofta med mycket gamla 
byggnader. Kyrkan i trä är från år 1795. Runt byn 
ligger ett fyrtiotal fäbodar vilka i flera fall fortfa
rande hävdas. Kring Klövsjö finns slutligen sten- 
åldersboplatser, fångstgropar samt lågtekniska 
järnframställningsplatser.

HÄRJEDALENS KOMMUN

50 6943/1318 
Hamravallen (Ljusnedals och Tännäs sn). Fjällnä
ra fornlämningsmiljö med gravhögar och fångst- 
gropssystem från yngre järnålder invid Hamraval- 
lens fäbod.

51 6937/1327 
Östersjön (Tännäs sn). Fjällnära sjö kantad av 
minst elva stenåldersboplatser. Inom området 
finns även lösfynd och andra spår från järnåldern.

52 6960/1330 
övre Ljusnandalen (Ljusnedals sn). Omfattande 
dalgångsmiljö med en rikedom på yttringar av 
fjällnära fångst, jordbruk och industriell verksam
het. Kontinuiteten visas bl a av järnåldersgravar, 
fångstgropar, pilgrimsväg och boplatslämningar 
från vikingatid/medeltid, fäbodar, byar, fjällä- 
genheter samt rester av Ljusnedals bruk med bl a 
hyttruin samt kapell från 1796.

53 6956/1354 
Ruandan (Hede och Ljusnedals sn). Lågfjällsrygg 
med en av landets största hällmålningar, belägen i 
dominerande läge och med vidsträckt utsikt över 
skogslandet. Ruvallens fäbod är fortfarande i drift 
och har ålderdomliga byggnader.

55 6917/1336 
Myskelåsen (Tännäs sn). Perifert belägen och väl- 
bevarad fjällägenhet med bebyggelse från 1700- 
och 1800-talen.

56 6904/1351 
Högvalen (Tännäs sn). Landets högst belägna 
jordbruksby med 15 kronohemman. Byggnadsbe
ståndet är tämligen ungt och tillkommet vid 
1800-talets slut och 1900-talets första hälft.

57 6930/1367 
Långå (Hede sn). Långå skans uppförd 1644 intill 
byn med samma namn. Bebyggelse av ålderdomlig

karaktär, bl a lador från 1700-talet samt ett beva
rat gästgiveri med 1800-talsbyggnader.

58 6894/1355 
Sörvattenvallarna (Linsells sn). Stor levande fä
bod med tjugotalet byggnader av vilka huvudpar
ten är från 1800-talet. Bebyggelsen ligger tätt 
samlad och omges av öppen täkt med utspridda 
lador.

59 6915/1394 
Vikarsjösystemet (Hede, Linsells och Vemdalens 
sn). Tät koncentration av lämningar efter förhis
torisk jakt- och fångstkultur. Stenåldersboplatser, 
fångstgropar samt s k skogsgravar av järnålders- 
typ.

60 6891/1414 
Remmet (Svegs sn). Ålderdomlig, vårdad bybe- 
byggelse där Gammelremsgården har målad inte
riör och en mängd ålderdomliga ekonomibyggna
der medan Västgården är en i det närmaste fyr- 
byggd gård med fullständigt bestånd av ekonomi- 
byggnader.

61 6888/1419 
Duvberg-överberg-Ytterberg (Svegs sn). Tre 
nära varandra liggande höjdlägesbyar med rika 
inslag av timmerbebyggelse från 1700- och 
1800-talen. Mellan byarna breder den skogsmark 
ut sig som varit bas för skogs bete, slåtter, järn
framställning och andra utmarksnäringar.

62 6882/1438 
Älvros (Älvros sn). Kyrkvall vid Ljusnan med 
Älvros gamla kyrka från 1600-talet, klockstapel 
och sockenstuga samt område med fäbodar, järn
framställningsplatser och fångstgropssystem.

63 6861/1408 
Lillhärdals kyrkby och fäbodområde (Lillhärdals 
sn). Kyrkomiljö med kyrka från 1770-talet och 
ålderdomlig bybebyggelse. Gården Högen är på 
tre sidor kringbyggd. Kring byn finns ett stort 
antal fäbodar med ålderdomlig bebyggelse och 
flera är ännu i drift. Vid Härjån ligger Hamre 
skans från 1788.

65 6929/1339
Tännäs (Tännäs sn). Sveriges högst belägna kyrk
by med kyrka från 1670-talet. I byns övre del 
finns rester av odlingar i branta sluttningslägen. 
Bebyggelsen är huvudsakligen från 1800- och 
1900-talen.
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Västerbottens län

Om Västerbottens län i riksantikvarieämbetets beslut:

”Ser man till landet som helhet är det en aspekt som det är särskilt viktigt att slå vakt om i länet 
nämligen de outbyggda älvarna som har högt vetenskapligt och pedagogiskt värde på grund av 
de lämningar efter den förhistoriska fångstkulturen som där bevarats i ursprunglig miljö. 
Länsstyrelsen har tillgodosett dessa synpunkter genom att föreslå Byske älvdal och hela Vindel- 
ådalen som riksintressen. Riksantikvarieämbetet delar länsstyrelsens uppfattning, och menar, att 
det för exempelvis Vindelådalen inte är enbart de enskilda kulturhistoriskt värdefulla delmiljö
erna som bygger upp riksintresset, utan att det är älvlandskapet i sin helhet som resursområde, 
vilket skapat förutsättningar för bosättning och nyttjande, som utgör riksintresset.”

MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS
NORDMALINGS KOMMUN

1 7057/1681 
Olofsfors (Nordmalings sn). Järnbruk med anor 
från 1760-talet och utvecklat under 1800-talet. 
Bruksgata och herrgård med brukskontor, mas- 
ugnsbyggnad, manufaktursmedja och stångjärns
hammare med bodar och kolhus. Av de många 
byggnader som är uppförda i slaggsten märks sär
skilt bruksgårdens stora ladugård.

2 7075/1683 
Hummelholms by (Nordmalings sn).By av me
deltida ursprung med bevarade ålderdomliga drag 
i form av gårdslägen, vägnät, ägogränser och be
byggelse. Omfattande naturliga ängsmarker vid 
Oreälvens strand.

3 7156/1682 
Nordmalings kyrkplats (Nordmalings sn). Vär
defull kyrkomiljö med bl a medeltida kyrka, 
klockstapel och fina prästgårdar.

UMEÅ KOMMUN

4 7048/1703 
Snöan (Hörnefors sn). Ett fiskeskär som varit i 
bruk från vikingatid till nutid med fiskeläge och 
kapell samt äldre lämningar i form av tomtningar, 
labyrinter och kompassros.

5 7055/1702 
Norrbyskär (Hörnefors sn). Fd Mo ångsåg med 
ett bevarat mönstersamhälle från 1890-talet.

6 7072/1712 
Åheden-Nordansjö (Hörnefors sn). Två väl

sammanhållna fornlämningsområden, bestående 
av långrösen, runda rösen och stensättningar. De 
ibland monumentala anläggningarna ligger ensta
ka eller i små grupper.

7 7074/1725 
Västerbacken-Holmsund (Umeå sn). Området 
utgjorde lastageplats för Baggböle såg med arbe
tarbostäder av kasern typ, egen kyrka, prästgård 
och skolhus uppförda kring 1800-talets mitt av 
göteborgsfirman James Dickson & Co för dess 
arbetare.

8 7086/1789 
Holmöns by (Holmöns sn). Skärggårdssamhälle 
baserat på jordbruk i kombination med fiske och 
jakt. Ålderdomlig bymiljö med kontinuitet från 
medeltiden i välbevarat och hävdat odlingsland
skap, kyrka och övergiven kyrkplats.

9 7088/1755 
Stor Fjäderägg (Holmöns sn). Skärgårdsö med 
rester av ett fiskeläge och fyrplats med fyr från 
1851. Äldre maritima lämningar i form av laby
rint, kompassros och tomtningar.

10 7087/1719 
Umeå centrum. Residens-, handels-, regements- 
och skolstad. Stadsplanen - en tidig esplanadplan 
med allégator efter finländsk förebild, förskönad 
med ytterligare parker och esplanader efter 
stadsbranden 1888 och utvidgad 1898 (bl a stjärn- 
plats vid järnvägstationen) och 1922 (trädgårds- 
kvarter efter P O Hallmans idé). Välbevarade äld
re stadspartier med offentliga byggnader och bo
stadshus som bär vittnesbörd om stadens historia 
och dess betydelse för regionen.
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11 7090/1710
Norrfors-Klabböle (Umeå sn). Det natursköna 
området kring Umeälvens fåra mellan Norrfors- 
dammen och utsläppet i Klabböle innehåller ål
derdomliga jordbruksmiljöer och ladlandskap, 
sågverksherrgårdar, delar av Umeå stads första 
kraftverk från 1899 samt övergivna anläggningar 
för flottning och laxfiske. Inom miljön finns även 
boplatser och hällristningar från stenåldern.

24b 7119/1702
Vindelälven (delen i Umeå sn). Miljön omfattar 
hela dalgången med boplatser, fångstgropssystem, 
samiska kulturlämningar, byar och gårdar, torp, 
ålderdomligt odlingslandskap, gästgiverier, läm
ningar efter flottning, kyrkor mm. Älven som 
ekologiskt system.

ROBERTSFORS KOMMUN

12 7108/1748 
Ratan (Bygdeå sn). Hamnplats, flitigt nyttjad se
dan 1600-talet och på 1690-talet försedd med krog 
och tullhus. Ratan blev 1765 stapelhamn för övre 
Norrlands städer, orten växte i betydelse och en 
omfattande bostadsbebyggelse uppstod. Vatten
nivåmätningar gjordes här redan på 1700-talet, 
och i miljön finns vattenståndsmärken sedan 1749 
samt en automatisk mareograf från 1890. Andra 
intressanta minnesmärken är labyrinter, skans
lämningar från 1809 års krig, en fyrbåk från 1828, 
hamnmagasin, tullgård, lotsstuga m fl välbevarade 
byggnader med anknytning till platsens historia.

13 7116/1746 
Bygdeå (Bygdeå sn). Kyrkomiljö med medeltida 
stenkyrka och fristående klockstapel från 1818. 
Sockenhäkte och tingshus från 1847 som också 
tjänade som skolhus.

14 7130/1744 
Robertsfors (Robertsfors sn). Järnbruk med anor 
från 1700-talet. Välbevarade arbetarbostäder, 
kontor, herrgård och mekanisk verkstad. Vid si
dan av järnhanteringen drevs från 1798 sågverks
rörelse och jordbruk, vilket under 1800-talets and
ra hälft utvecklades till en mönsteranläggning. 
Från denna epok återfinns imponerande slagg
byggnader i form av magasin, ladugård, stall och 
ett fd mejeri. I miljön ingår även området kring 
sulfitfabriken och den del av Robertsfors samhälle 
som upptas av P Hallmans stadsplan vid sekelskif
tet 1900 samt kyrkan.

15a 7140/1752
Nysätra-Holmsjöberget (Nysätra sn). Delen Ny- 
sätra kyrkomiljö med häkte, korsformig 
1700-talskyrka i trä och kyrkstadsplats.

15b 7140/1752
Nysätra-Holmsjöberget (Nysätra sn). Delen 
Holmsjöberget med talrika rösen och stensätt- 
ningar från brons- och järnålder och några monu
mentala rösen med bevarade hällkistor.

SKELLEFTEÅ KOMMUN

16 7152/1760 
Lövånger (Lövångers sn). En av regionens bäst 
välbevarade kyrkstäder med 117 kyrkstugor, de 
flesta från 1800-talet. Det oregelbunda plan
mönstret har sin förklararing var hembyarna i 
socknen ligger. Stenkyrka från 1500-talet och 
klockstapel från 1700-talet. I närheten av kyrkan 
ligger ett garveri från 1900-talets början.

17 7164/1779 
Bjurön-Fällan (Lövångers sn). Naturskönt områ
de vid Bottenviken med talrika boplatslämningar 
och andra kulturminnen med anknytning till fiske 
och säljakt från forntid till nutid. Inom miljön 
finns fångstgropar och rösen, labyrinter och 
tomtningar och grunder efter en medeltida ka
pellplats samt fiskeläge med kapell från 1892 och 
lotsstation.

18 7156/1725 
Byarna runt Bygdeträsket och Göksjön (Bur
träsk sn). Varierat odlingslandskap med lidbyar 
och genuin bebyggelse. Inom miljön finns även 
länets äldsta järngruva. Områdets björkalléer 
planterades på 1930-talet efter en länskungörelse.

19 7185/1756 
örviken (Skellefteå sn). Träindustrimiljö från se
kelskiftet - ångsåg/sulfitfabrik - med bevarade 
fabriksbyggnader samt bostadshus för arbetare, 
inspektor och disponent.

20 7194/1742 
Skellefteå, Västra delen. Skellefteå sockens cent
rum sedan medeltiden. Kyrklig miljö med kyrka, 
kyrkogård, prästgård, tiondebodar och en mycket 
välbevarad kyrkstad med marknadsplats som lig
ger på nuvarande plats sedan 1835. Kyrkstaden 
har 116 byggnader bevarade med tillsammans ca 
390 kammare, alla i privat ägo. Brunnsgården och
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gården Lugnet berättar om platsens betydelse för 
bygdens kyrkliga och sociala liv under en lång 
period medan majorsbostället Nyborg och den fd 
exercisplatsen på Nordanå illustrerar försvarets 
organisation i äldre tid. Två av länets äldsta broar 
finns också här.

21 7225/1744
Byskeälven (Jörns, Fällfors och Byske sn). Älvdal 
med lämningar från forntida fångstkultur och 
från samisk renskötarkultur med lång historia 
bakåt i tiden. Minnen från kolonisationsepoken 
på 1800-talet med gårdar och byar i odlingsland
skap samt från skogsbruket i form av kolbottnar, 
tjärdalar och flottninganläggningar. Värdefulla 
kyrkor i Fällfors och Byske, där det också ligger 
en kyrkstad.

NORSJÖ KOMMUN

22a-b
Petikån (Norsjö sn). Vattendrag vid vilket man 
försökt förbättra slåttermarken med hjälp av 
dammängar och översilningssystem. Miljön är 
uppdelad i två delområden utifrån skilda bydo
mäner:

22a 7233/1679
Delområdet Rörträsk. Område med akvedukt av 
trärännor över Petikån. Ängsmarken på ömse si
dor om ån kunde därigenom översilas med vatten 
som leddes i vattenledningsdiken med silfåror, 
fördämningsanordningar styrde vattnet ut i vat- 
tenledningsdiket.

22b 7218/1689
Delområdet Svansele dammängar. Genom över- 
dämning av åns vatten fick man kringliggande 
naturängar och myrar att bli gräsbärande. Däm- 
ningen nyttjades också för busk- och slyrensning 
genom ”istryckning” och ”isryckning”. Ett stort 
antal lador med ca 2 m undertimring står ännu 
kvar.

VINDELNS KOMMUN

23 7128/168 9
Degerfors (Degerfors sn). Bebyggelsen kring 
kyrkplatsen med tingshuset från 1800-talet, präst
gården och gamla Degerfors by. Intill den nygo
tiska kyrkan från tidigt 1900-tal ligger den äldsta 
sockenkyrkan med klockstapel återuppförd på

platsen år 1963. Nuvarande Vindelns samhälls- 
centrum uppstod efter järnvägens tillkomst på 
1890-talet.

24c 7150/1667
Vindelälven (delen i Degerfors och Åmsele sn). 
Miljön omfattar hela dalgången med boplatser, 
fångstgropsystem, samiska kulturlämningar, byar 
och gårdar, torp, ålderdomligt landskap, slåtter- 
ängar (raningar), gästgiverier, lämningar efter 
flottning, kyrkor mm. Älven som ekologiskt sy
stem.

VÄNNÄS KOMMUN

24a 7100/1700
Vindelälven (delen i Vännäs sn). Miljön omfattar 
hela dalgången med boplatser, fångstgropsystem, 
samiska kulturlämningar, byar och gårdar, torp, 
ålderdomligt lanskap, gästgiverier, lämningar ef
ter flottning, kyrkor mm. Älven som ekologiskt 
system.

LYCKSELE KOMMUN

24d 7204/1633
Vindelälven (delen i Lycksele sn). Miljön om
fattar hela dalgången med boplatser, fångstgrop
system, samiska kulturlämningar, byar och går
dar, torp, ålderdomligt lanskap, gästgiverier, läm
ningar efter flottning, kyrkor mm. Älven som 
ekologiskt system.

25a-c
Stöttingfjällets översilningssystem/byar (Lyck
sele sn). Området visar myren som en typ av ag
rart landskap. Här har slåttermyrarna allmänt 
övervattnats via kanaler och vattenledningar för 
att förbättra höskörden. Detta ängesbruk slog ige
nom här redan på 1820-talet och hade stor bety
delse för tillväxten av byar och gårdar i området. 
Miljön är uppdelad i delområden utifrån skilda 
bydomäner:

25a 7163/1598
Delen kring byn Bjurträsk med genuint bygg
nadsbestånd.

25b 7168/1603
Delen kring byn Fäbodliden, en radby med be- 
byggelsehistoriskt intresse.
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25c 7155/1619
Del kring Vägsele by med inslag av forntida 
fångstkultur och grunderna efter ett av Lycksele 
lappmarks äldsta nybyggen från år 1704.

26 7194/1598 
Pausele-Pauliden (Lycksele sn). Omfattande 
översilningssystem från 1840-talet med grävda ka
naler samt lämningar från äldre skogsbruk som en 
kanal för flottning samt en skogsarbetarkoja.

27 7116/1650 
örträsk (Lycksele sn). Välbevarad jordbruksby i 
öppet landskap kring sjön Örträsk. I området 
finns också översilningsanläggningar, förhistoris
ka boplatser, fångstgropssystem och samiska kul
turlämningar.

SORSELE KOMMUN

24e 7271/1525
Vindelälven (delen i Sorsele sn). Miljön omfattar 
hela dalgången med boplatser, fångstgropssystem, 
samiska kulturlämningar, byar och gårdar, torp, 
ålderdomligt landskap, gästgiverier, lämningar ef
ter flottning, kyrkor mm. Älven som ekologiskt 
system.

28 7281/1581 
Laisälven (Sorsele sn). Biflöde till Vindelälven 
med boplatser från stenåldern och länets längsta 
fångstgropssystem. Särskilt märkliga är en grupp 
hyddbottnar (skärvstensvallar) på västra stranden. 
Välgjorda ledarmar i huggen sten från flottnings- 
epoken.

29 7302/1544 
Gillesnuole (Sorsele sn). Samisk kapellplats sedan 
slutet av 1600-talet. 1700-talskapell återinvigt 
1940 med intilliggande kyrkogård, torvkåtor och 
bodar.

30 7318/1520 
Ammarnäs (Sorsele sn). Kyrkplats med kapell 
och samisk kyrkstad. Området togs i bruk av ny- 
byggare på 1820-talet, och det första kapellet in
vigdes 1858. År 1912 uppfördes ett nytt kapell i 
stavkyrkostil. Området karaktäriseras av sitt ängs- 
och ladlandskap vid Vindelälvens deltaland samt 
den höga ”potatisbacken”.

31 7316/1506 
Tjulträsk (Sorsele sn). Område vid Lill- och Stor-

tjulträsken med nybyggen, bl a Nuolpen, Matsok- 
udden, Nygård och Rödingbäck. Visteskola med 
torvkåtor på Dårraudden. Exempel på fjälljord
bruk från 1890-talet och senare. I miljön finns 
även fångstgropssystem och stalotomter.

32 7289/1520
Åkernäs-överjuktan (Sorsele sn). Nybygge, sa- 
mekapell, fångstmiljö. Nybygge från 1848 med 
flera ålderdomliga byggnader i öppet ängsland
skap vid Överstjuktan. I närheten ligger Viktoria- 
kapellet (Guvertsfjälls kapell) uppfört för samer 
och nybyggare 1938. Fångstgropssystem.

STORUMANS KOMMUN

33 7212/1589 
Gunnarns by-Juktåkolonien (Stensele sn). Gun- 
narns by är södra Lapplands största jordbruksby 
med äldre bebyggelse, trösklogar och storhässja. 
Juktåkolonins kronotorp har sin förhistoria i 
olagliga skogstorp som på 1890-talet uppkom vid 
de goda odlingsmarkerna vid Juktån. Dessa insy
nades 1907 och en hel grupp nya torp växte sedan 
fram. Av de 25 torp som fanns, står idag 13 kvar, 
de flesta ombyggda.

34 7222/1561 
Storuman (Stensele sn). Sammanhållen järnvägs- 
miljö med välbevarade järnvägsbyggnader i tim
mer från 1920-talets början med stationshus, ett 
antal järnvägstjänstemannaboställen och järnvägs
hotell ritade av Folke Zettervall. De bastanta och 
tjärade träbyggnaderna bär drag både av national
romantik och 20-tals-klassicism.

35 7275/1475 
Björkvattensdalen (Tärna sn). Fjälldalgång med 
genuin bebyggelse - timmer och torvtak - kvar i 
byar och gårdar från 1800-talets slut och 1900-ta- 
lets början. Många gårdar är samiska nybyggen.

36 7287/1445 
Atoklinten (Tärna sn). Samisk kulturmiljö. He
ligt berg med klippgrav och seiteliknande klipp
formationer, sameviste med torvkåta, bod, skol- 
kåtegrund och rengärden. Inom miljön finns ock
så rester av ett troligt forntida dagbrott för asbets.

37 7301/1469 
Hemavan (Tärna sn). Fd deltaland med flödes
ängar, tidigare utnyttjade som slåttermarker. Det 
var dessas rika växtkraft som under 1800-talets
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mitt utgjorde förutsättningen för områdets första 
nybyggen.

38a 7329/1460
Brandsfjället (Tärna sn). Samisk kulturmiljö med 
offerplats, renvall, kåtalämningar och stalotom- 
ter.

38b 7329/1460
Brandsfjället (Tärna sn). Vid Gausjosjön ligger 
bevarade samevisten med torvkåtor av sydsamisk 
och nordsamisk typ.

ÅSELE KOMMUN

39 7095/1570 
Hälla (Åsele sn). Forntida fångstmiljö med sex 
fångstgropssystem.

40 7117/1588 
Västra Storsjö (Åsele sn). Välbevarad gård med 
byggnader av ålderdomlig exteriör och gruppe
ring. Den blev utsynad som nybygge år 1759 och 
nuvarande gårdsplats härstammar från 1700-talets 
senare del. Till gården hör en vattendriven trösk- 
loge som får sitt vatten genom en 3 km lång grävd 
kanal.

41 7142/1570 
Torvsjö (Åsele sn). Genuin jordbruksby i karaktä
ristiskt lidläge. Den har sitt ursprung i ett nybygge 
från 1752, genom hemmansdelning blev det slutli
gen sju gårdar i byn. En intensivt utnyttjad bäck 
driver byns kraftverk och vattendrivna tröskloge, 
sågverk, spånhyvel och flera kvarnar.

VILHELMINA KOMMUN

42 7182/1575 
Risträsk (Vilhelmina sn). Ålderdomlig lidby med 
karaktäristiska gårdslägen, och odlingmarken i 
sluttningarna mot söder. Diken och dammanlägg
ningar i omkringliggande myrland berättar om 
metoder att förbättra höskörden genom översil- 
ning, dämning i rinnande vatten och sjösänkning. 
Byn blev anlagt som krononybygge i slutet av 
1700-talet.

43 7171/1552 
Bäsksele (Vilhelmina sn). Tätbebyggd jordbruks
by i öppet odlingslandskap vid Vojmån med väl
bevarad bebyggelse från 1800-talet. Unik mis
sionsskola för samebarn från 1867.

44 7170/1541 
Vilhelmina (Vilhelmina sn). Kyrkstad med soc
kenstuga och gästgiveri samt intilliggande Stor- 
gatsbebyggelse. Den nuvarande kyrkan uppfördes 
år 1846, samma år som det nuvarande kyrkstads- 
området nedanför berget avsattes.

45 7238/1488 
Kittelfjäll (Vilhelmina sn). För Västerbottens 
fjällområden karaktäristiskt odlingslandskap - 
slåtterängar vid vattendrag. Ett omfattande lad- 
landskap utvecklat från ett år 1815 anlagt krono- 
nybygge.

46 7221/1468 
Fatmomakke (Vilhelmina sn). Kyrkstad med ur
sprung i 1700-talets slut med kåtor för samer och 
timrade kyrkstugor för nybyggare och myndig
hetspersoner. Nuvarande kyrka uppfördes 1881- 
84 som ersättning för det gamla kapellet från 
1790. Området innefattar idag omkring hundra
talet byggnader.

47 7197/1547 
Gråtanån (Vilhelmina sn). Område med boplatser 
och skärvstensvallar från stenåldern samt fångst
gropssystem som nyttjats från stenålder till me
deltid.

48 7231/1471 
Svartsjöbäcksområdet (Vilhelmina sn). Obrutet 
fjällområde med delvis rik ålderdomlig sydsamisk 
bebyggelse och minnen efter renskötsel i äldre tid.

49 7241/1460 
Ransarområdet (Vilhelmina sn). Orörd nybyg- 
garmiljö i fjällen från perioden 1890-1920. I 
miljön finns en fast bosättning och fyra ödegårdar 
med byggnadsbestånd som speglar den lokala 
byggnadstraditionen i bostadshus, härbren, kåtor, 
gethus och mjölkbodar.

50 7238/1440 
Remdalen (Vilhelmina sn). Samisk kulturmiljö 
med lämningar efter äldre visten och stalotomter, 
hyddbottnar från perioden 500-1500.

51 7229/1483 
Risfjället-Rissjön (Vilhelmina sn). Fjällområde 
med fyra samiska offerplatser.

DOROTEA KOMMUN
52 7124/1535 
Laiksjö by (Dorotea sn). Jordbruksby i södra 
Lappland med välbevarade gårdar från 1800-talet.
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MILJÖBESKRIVNINGAR - KOMMUNVIS

ARJEPLOGS KOMMUN

1 7315/1565 
Laisälven (Arjeplogs sn). Oreglerad älvdal med 
lämningar av olika försörjningsformer från ut
präglad fångstkultur till intensivt jordbruk. Bo
platser från sten- och bronsålder, fångstgropar 
mm. Nybyggarkultur. Slåtterängar och ladland- 
skap vid Iraftsjöns deltaland. Brukslämningar i 
Adolfström som var en Nasafjällshytta i drift från 
1775 till omkring 1810.

2 7299/1608 
Kasker (Arjeplogs sn). Tidigt samiskt nybygge 
med fiske som huvudnäring från ca 1700, typiskt 
för hur socknen koloniserades. Insynat 1778 av 
Nasafjällsbolaget. Myrodlingar med utdikningar 
däribland det 2 km långa, sk Majordiket. Håll
plats vid vägen mot kusten. Bevarad äldre bebyg
gelse, bl a enkel skolbyggnad.

3 7332/1595 
Galtisgutj-Nåtti (Arjeplogs sn). Typisk stenål- 
dersmiljö i inlandet. På ett system av sandåsar, 
vilka bildar en arkipelag av öar, uddar och holmar 
i sjön Hornavans sydvästra del, ligger ett flertal 
boplatser och fångstgropar.

4 7375/1482 
Nasafjäll (Arjeplogs sn). Silvergruva vars möjlig
heter tillmättes stor nationell betydelse under Sve
riges stormaktstid. Gruvan ligger på kalfjället och 
består av gruvhål, stollgångar och byggnadsrui- 
ner. Den var i drift 1635-59 (brändes av danskar
na) och 1775 - ca 1810 med obetydlig produktion.

5 7326/1596 
Rackträsk-Dellaure (Arjeplogs sn). Vinterläger
plats i bruk från 200-talet till 1800-talet med kok
gropar, härdar och ett fångstgropssystem, beläget 
mellan sjöarna Rackträsk och Dellaure. Möjlig 
handelsplats.

ARVIDSJAURS KOMMUN

6 7233/1670
Gallejaur (Arvidsjaurs sn). Skogsby med en väl-

bevarad och för länet unik äldre gårdsmiljö med 
tillhörande slåttermarker och beten, vilken bely
ser livsmönstret i inlandet under 1800-talet och 
tidigt 1900-tal. Med byggnader från 1800-talets 
senare hälft är den ett fint exempel på en gårds
miljö med ”flerhussystem”.

7 7302/1628
Tjadnes (Arvidsjaurs sn). Välbevarat huvudsom- 
marviste i ostört renbetesland. Rengärde och viste 
har använts av Västra Kikkejaurs skogssameby till 
någon gång på 1950-talet. Sommarvistet är exem
pel på en anhalt i skogssamernas flyttnings- och 
vandringsår. I området finns sex kåtor, två härb
ren och ett gethus, som har blivit upprustade.

BODENS KOMMUN

8 7301/1773
Avan-Unbyn (delen i Överluleå sn). Samman
hängande odlingslandskap med ladrike och nära 
relation till älven. Här bevaras ålderdomliga drag i 
odlingsmiljön parallellt med den moderna jord
bruksdriften. Stora inslag av traditionell timmer
arkitektur. Miljön omfattar också delar av Luleå 
kommun.

9a 7314/1765
Engelska kanalen-Heden (Överluleå sn). Rester 
från ett unikt tekniskt projekt som påbörjades 
1864-65. Avsikten var att vattenvägen föra malm 
från Gällivare (se nr 14) till kusten genom att på 
kanal ta sig förbi de svåra forsarna vid Edefors 
och Heden. Arbetet avbröts genom konkurs.

9b 7355/1727
Engelska kanalen-Edefors (Edefors sn). Här av
stannade kanalbyggnadsprojektet till följd av ett 
hungeruppror, ”Edeforsupproret”. Förutom ka
nalresterna finns inom denna del lämningar efter 
laxfiske med medeltida anor vid Laxholmen, 
marknadsplats och bruksmiljö vid Edefors. Fisket 
sammanhänger med den svenska centralmaktens 
tidiga intresse för Övre Norrland.
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GÄLLIVARE KOMMUN

10 7492/1606 
Suorva-Stora Sjöfallet (delen i Gällivare sn). An- 
läggarsamhälle med omlastningsplats vid Stora 
Sjöfallet. Med erfarenhet av det första världskri
gets krisår skulle landets kraftbehov tillgodoses 
inom landet. Dammbygget utgör det första steget 
mot utbyggnad av vattenkraft i stor skala i Sve
rige. Området berör även delar av Jokkmokks 
kommun.

11 7500/1683 
Kaitum (Gällivare sn). Aktivt renskötarsamhälle 
med kontinuerligt utvecklad bebyggelse. Här 
finns moderna bostäder och ett kapell till minne 
av Dag Hammarskiöld.

12 7505/1630 
Läffa (Gällivare sn). Samisk kultplats med offer
berg, saivasjö och seite.

13 7529/1666 
Saivorova (Gällivare sn). Samisk kultplats. 
Fångstgropar och kokgropar finns inom området.

14 7461/1715 
Malmberget-Koskullskulle (Gällivare sn). Gruv
samhällen med karaktäristisk och tidstypisk be
byggelse som väl speglar konjukturförändringar 
och social skiktning från olika skeden. Platsen hör 
samman med de transportmöjligheter som öppna
des genom Malmbanans tillkomst år 1888. Malm
förekomsten här blev känd under 1600-talet. Först 
på 1740-talet kom brytningen igång. Malmen 
forslades då 17 mil med ren och ackja till den först 
anlagda masugnen i Strömsund. Före järnvägens 
tillkomst förädlades malmen i riksintressena Ava- 
fors, Melderstein, Srömsund och Selet (Luleå 
kommun), Törefors (Kalix kommun) samt Ede- 
fors (Bodens kommun). Bland andra anläggningar 
som berör malmtransporten kan Engelska kanalen 
(Bodens kommun) nämnas.

HAPARANDA KOMMUN

15 7364/1862
Tornedalen (delen i Nedertorneå och Karl Gus
tavs sn). Sammanhängande landskapsparti längs 
Torneälven. Mångfasetterad kulturmiljö i mark 
som delas av två riken. Här finns boplatser från 
stenåldern, rika fisken och en av landets bördigas
te jordbruksslätter med särpräglad ståtlig allmoge

bebyggelse och väl manifisterade kyrkomiljöer. 
Miljön berör även delar av Övertorneå kommun.

16 7298/1865 
Sandskär (Karl Gustavs sn). Fiskeläge med beva
rad bebyggelse jämte husgrunder, gistgårdsrösen 
och båtlänningar. Kapellet har ursprungligen varit 
kronomagasin och flyttats till Sandskär från 
Björkön i Torniå.

17 7316/1863 
Seskarö (Karl Gustavs sn). Sågverkssamhälle med 
bebyggelse som belyser finsk påverkan av områ
dets kultur. Den kustbundna lokaliseringen av 
sågen speglar 1800-talets tekniska utveckling. 
Området är ett av de få återstående exemplen i 
länet på den tidigare så viktiga näringen. Samhäl
let förknippas med de kända hungerkravallerna 
1917.

JOKKMOKKS KOMMUN

10 7492/1606
Suorva-Stora Sjöfallet (delen i Jokkmokks sn). 
Omlastningsplats för dammbygget vid Suorva. 
För utförligare beskrivning hänvisas till Gällivare 
kommun.

18 7398/1665 
Purkijaur (Jokkmokks sn). Strandnära stenålders- 
boplats i skogslandet. Nybygge i frostskyddat 
läge på holme.

19 7492/1606 
Vuollerim (Jokkmokks sn). Fornlämningsområde 
vid älvmöte med välbevarade 6000-åriga hydd- 
bottnar, eldstäder och över 100 fångstgropar.

20 7434/1674 
Porjus-Kraftstation och samhälle (Jokkmokks 
sn). En av landets första stora kraftstationer, 
byggd 1910-15 för den första järnvägselektrifie- 
ringen i större skala, Malmbanan. En fallhöjd på 
50 m utnyttjades. Samhälle med för centrala verk 
karaktäristisk enhetlig bebyggelse. Uppkomst och 
utveckling har dominerats av Kungliga Vatten
fallsstyrelsen.

21 7410/1650 
Kvikkjokks by (Jokkmokks sn). Komplex miljö 
med nybyggarkultur och en hyttplats från 
1600-talet. Det var genom uppförandet av en 
smälthytta för silvermalm från Alkavare och Ked-
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kevare som området öppnades för odling. Linnés 
beskrivning av Kvikkjokk gav tidigt platsen en 
betydelse för naturturismen.

22 7452/1604
Laitaure (Jokkmokks sn). Område med tre samis
ka offerplatser vid Subbatjaure och Tjakkeli.

23a och b 7473/1561
Alkavare och Kedkevare (nuvarande Silpatjåk- 
kå) (Jokkmokks sn). Silvergruvor från sent 
1600-tal, som belyser den svenska centralmaktens 
anspråk på fjällvärden och dess fyndigheter. Ked
kevare gruvfälts silvermalm upptäcktes 1659 och 
Alkavares några år senare. Fyndigheten blev bör
jan till Luleå silververk som uppförde en hytta i 
Kvikkjokk. Kedkevares gruva lades öde 1690 och 
silververket i Kvikkjokk upphörde 1701. I områ
dena finns husgrunder från silververkets tid. I 
Alkavare finns vidare ett kallmurat lappmarkska- 
pell från år 1788.

24 7480/1617 
Saltoluokta med Pietsaure (Jokkmokks sn). Ti
dig och mycket välbevarad turiststation och sa
miskt sommarviste med torvkåteläger och kåta
kyrka samt Pietsaure höst- och vårviste för Sirka 
sameby. Området illustrerar fjällvärldens två hu
vudsakliga näringar, turism och renskötsel.

25 7510/1651 
Vaisaluokta (Jokkmokks sn). Torvkåteläger med 
kåtakyrka. Sommarviste för Karesuandosamer.

26 7395/1708 
Kouka Øokkmokks sn). By med stort inslag av 
äldre bebyggelse. I anslutning till denna ligger en 
märklig varghage, uppförd under 1800-talets förra 
hälft av skogssamer från Kuoka och delvis restau
rerad. Den var timrad av 900 träd, hade en om
krets av ca 350 m och var som bredast ca 80 m. 
Hagens höjd var 3-3,5 m och den lutade inåt. I 
närheten finns ett fångstgropssystem, som speglar 
en mer traditionell fångstmetod.

KALIX KOMMUN

27 7328/1830 
Björknäs-Gammelgården (Nederkalix sn). Jord
bruksbygd med medeltida anor och Gammelgår
den med bybebyggelse av radbykaraktär. Björknäs 
- en herrskapsmiljö från 1700-talet - och de egen- 
domslösas torp i skogskanten belyser tydligt ag
rarsamhällets sociala skiktning.

28 7329/1810 
Törefors (Tore sn). Brukslämningar som utgör en 
länk i Norrbottens historiskt intressanta gruv- och 
brukshistoria före Malmbanans tillkoms år 1888. 
Bruket privilegierades 1801 på en sågplats men 
stångjärnshammaren var ej i drift förrän 1833. 
Masugnen uppfördes 1873-74 och drevs med 
bergslagsmalm. Driften upphörde på 1880-talet.

29 7317/1824 
Nässkatan (Nederkalix sn). En av den svenska 
bottenvikskustens små lokalt betingade fiske
hamnar på fastlandet. Kulturmiljön berättar om 
fiskemetoder och sociala förhållanden i äldre tid.

30 7292/1858 
Malören (Nederkalix sn). Fiskeläge, med anor 
från tidig medeltid, som utgör Haparanda skär
gårds yttersta utpost i Bottenviken. Timrat kapell 
från 1769-70, ombyggt år 1886 efter åsknedslag. 
Fyr från 1851 och lotsstation.

KIRUNA KOMMUN

31 7515/1723 
Svappavaara (Jukkasjärvi sn). Arkitektoniskt och 
stadsplanemässigt intressant gruvarbetarsamhälle 
från 1960-talet samt brukslämningar från 1600-ta- 
let. Kopparmalmsfyndigheter upptäcktes här på 
1650-talet. Råkoppar tillverkades på platsen och 
transporterades sedan till Kengis bruk för föräd
ling. Brytningen upphörde 1684 (se nr 50). Mo
dern gruvdrift startade på 1960-talet då Levänie- 
migruvan öppnades.

32 7528/1770 
Vivungi (Vittangi sn). Den hittills bäst kända de
len av ett mycket stort och sammanhängande 
fångstgropssystem med en längd av flera mil. Det 
sträcker sig från Vivungitrakten norrut till Laino 
älv, och har varit avsedd för fångst av vildren.

33 7520/1680 
Kiruna-Kirunavaara (Kiruna stad, Jukkasjärvi 
sn). Unikt samhällsbygge från seklets början som 
hör samman med landets då största industriella 
satsning. Bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet 
från olika tider. Staden kan delas upp i tre områ
den, Bolagsområdet, SJ:s område med landets 
största koncentration av SJ-byggda bostadshus 
och den s k "Stadsplanen”. Sistnämnda område 
styckades i tomter och uppläts till enskilda. Om
rådet har fått sitt namn efter P O Hallmans stads
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plan, som i stort sett är oförändrad. Den är den 
första naturanpassade planen som lades ut över 
jungfrulig mark i Sverige. Gravberget med sin 
karaktäristiska profil är en viktig del i stadens 
miljö. Då malmkroppen låg i bergets yta bearbeta
des det uppifrån och ned, och forslades bort via de 
20 m höga terrasser som bildades.

34 7536/1702 
Jukkasjärvi (Jukkasjärvi sn). Kyrka och mark
nadsplats som har samband med stadsmaktens 
strävan att på 1600-talet hävda svensk besittnings
rätt i lappmarken.

35 7558/1648 
Rautasjaur (Jukkasjärvi sn). Landskap som ger en 
bred belysning av samisk kultur och religion. Om
fattande lämningar från den intensiva renskötsel
perioden.

36 (Utredningsområde) 7595/1600
Torneträskområdet-Ofotenbanan (Jukkasjärvi 
sn). Ryggraden i området är Ofotenbanan med 
sina anläggningar av olika slag. Järnvägslinjen, 
som knyter samman malmfälten med en isfri 
hamn vid västerhavet, var frukten av ett svensk- 
norskt samarbete under unionens sista år och byg
get utgör en teknisk prestation i svår terräng och 
hårt klimat. Den blev även landets första, längre, 
elektrifierade bana. Med järnvägen följde sats
ningar på gruvbrytning, turism och naturveten
skaplig forskning. I området finns också lämning
ar efter de exploateringsinitiativ som tagits av ral
lare som blivit arbetslösa, sedan ett tidigare försök 
i engelsk regi till järnvägsbygge gått i konkurs 
1889.

37 7638/1685 
Råstojaur (Karesuando sn). Fornlämningsmiljö 
med bl a samisk offerplats, gravplats och dödhol- 
me.

38 7497/1768 
Masugnsbyn (Vittangi sn). Tillsammans med Ju- 
nosuando gruvor utgör Masugnsbyn början på 
den industriella järnhanteringen i Norrbotten (se 
nr 50). Malmfyndigheten upptäcktes 1642. Bryt
ningen kom igång 1647 och en masugn, vattendri
ven såg och gruvfogdebostad uppfördes. År 1804 
blåstes masugnen för sista gången. Malmbryt
ningen avslutades troligen 1813. Inom området 
finns även kvarn, såg och ett kalkbrott med ugn 
och magasin. En del av miljön berör även Pajala 
kommun.

LULEÅ KOMMUN

8 7301/1773
Avan-Unbyn (delen i Nederluleå sn). Samman
hängande odlingslandskap med ladrike och nära 
relation till älven. Här bevaras ålderdomliga drag i 
odlingsmiljön parallellt med den moderna jord
bruksdriften. Stora inslag av traditionell timmer
arkitektur. Del av område som främst berör Bo
dens kommun.

39 7263/1806 
Rödkallen (Nederluleå sn). Luleå skärgårds yt
tersta utpost och nyttjad som fiskeplats sedan 
medeltiden. Kapellet från år 1800 har tjänat som 
sjömärke. Fiskestugor, lotsstation och fyr av s k 
Heidenstamskonstruktion. Labyrinter.

40 7297/1786 
Gammelstaden (Nederluleå sn). Äldre marknads
plats i mötet av tre färdvägar och platsen där 
Luleå stad först grundades 1621. Landets största 
kyrkstad med levande kyrkstadstradition och 
kyrkby med väl bevarad bebyggelse från 1600-ta- 
let och framåt. Planläggning med tydliga medelti
da drag. Norrlands största medeltida kyrka (från 
1400-talet) och sockenmagasin.

41 7342/1793 
Avafors (Råneå sn). Masugnsanläggning uppförd 
år 1834 då verksamheten vid Strömsunds masugn 
flyttades dit (se nr 14). Den nyttjades till år 1887 
och producerade tackjärn för stångjärnsverket i 
Vitåfors, som låg ca en mil nedströms.

42 7330/1788 
Melderstein (Råneå sn). Stångjärnsverk för föräd
ling av tackjärn från Strömsund, färdigställd på 
1740-talet (se nr 14). I verket ingick också finbla- 
dig såg och gevärsfaktori. Melderstein var den 
första anläggning som förädlade Gällivaremalm. 
Herrgården är en av de få kvarvarande byggnader
na från tiden före Malmbanans tillkomst.

43 7324/1799 
Strömsund (Råneå sn). Masugnsanläggning fär
digställd 1744 för tackjärnsframställning av Gäl
livaremalm (se nr 14). Malmen måste blandas upp 
med mellansvenska järnmalmer. Hamn och 
skeppsvarv anlades därför på platsen. Masugnen 
blåstes för sista gången 1831. Den var den första 
masugnen som uppfördes för Gällivaremalmens 
förädlande.
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44 7297/1769 
Selet (Nederluleå sn). Selet utgör lämningar av det 
största bruket baserat på Gällivaremaln (se nr 14) 
tillika under 1877-78 länets största industrian
läggning. Bruket grundades 1799 med masugn och 
stångjärnsverk. Det lades ned 1897.

45 7292/1778 
Karlsvik (Nederluleå sn). Bebyggelse och läm
ningar efter tre faser i Norrbottens industrihisto
ria omkring sekelskiftet 1900. Här har funnits 
ångsåg, järnverk och träsliperi för massatillverk
ning. På en plats med gott hamnläge anlades år 
1873 ångsågen, och åren 1904-06 uppfördes här 
länets första moderna järnverk (nedlagt 1926), där 
sågavfallet användes till kolframställning. Trä- 
sliperiet togs i bruk 1912 och var i drift till 
1960-talet.

46 7290/1787 
Gäddvik (Nederluleå sn). Storby, typisk för Lule 
älvdal, med bevarad bystruktur av medeltida ur
sprung. Rika laxfisketraditioner och stort inslag 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Området 
har koppling till Karlsviks järnbruksruiner.

47 7288/1795 
Svartöstaden (Luleå sn). Kåkstad, med få motsva
righeter i landet och byggd av inflyttade arbetare 
utanför stadsgränsen när Luleå industrialiserades. 
Det var vid bostadsbristen efter Luleå stads brand 
år 1887 som privata skogsskiften inköptes samt 
inrutades i tomter och gator för exploatering. 
Området inkorporerades med Luleå stad 1933.

48 7293/1814 
Hindersön (Luleå sn). Skärgårdsjordbruk på tre 
genom landhöjning sammanvuxna öar. Den bästa 
odlingsmarken ligger i de igenvuxna sunden. 
Spridd bybebyggelse med långsträckta norrbot- 
tensgårdar och månghussystem. Lämningar efter 
järnbrytning på lokalt initiativ under 1800-talet. 
Kalksten har brutits under långa tider på ön. En 
större kalkugn byggdes 1900 och kvarstår idag 
som en restaurerad ruin.

49 7281/1820 
Småskären (Luleå sn). Fiskeläge för Luleå borger
skap, donerat 1652 av drottning Kristina. Kapell 
från 1720-talet, det äldsta i norrbottens skärgård. 
1860-talets begynnande skärgårdsturism illustre
ras genom resterna av ett badhotell, Rammel- 
holmsbadet.

PAJALA KOMMUN

38 7497/1768
Masugnsbyn (Junosuando sn). Brukslämningar. 
Del av miljö som främst berör Kiruna kommun.

50 7474/1834 
Kengis (Pajala sn). Norrbottens äldsta järnbruk 
och grunden för den industriella järnhanteringen i 
länet. Här uppfördes 1647 en stångjärnssmedja 
som förädlade tackjärn från Masugnsbyn. Vid 
bruket förädlades under 1600-talet även koppar
malm från Svappavaara. Kvarvarande bebyggelse 
från 1800-talet. Stångjärnssmidet upphörde efter 
brand 1879. En mindre smedja, som återuppför- 
des efter branden, var i bruk till 1932.

51 7494/1790 
Tornefors Qunosuando sn). Masugn som år 1706 
ersatte Masugnsbyn och var i drift till 1715 (se nr
50) . Anläggningen nedbrändes av ryska trupper 
och platsen lades öde. Tackjärnsframställningen 
flyttades till Palokorva ca 4 km nedströms.

52 7492/1793 
Palokorva (Junosuando sn). Masugnen från år 
1744, uppförd som ersättning för Tornefors (se nr
51) . Förutom tackjärn framställdes också gjut- 
gods, framför allt grytor. I drift till år 1873. Be
varad masugnspipa och grunder.

53 7478/1819 
Erkheikki-Juhonpieti (Pajala sn). Två samman
vuxna jordbruksbyar med kulturhistoriskt värde
full bebyggelse. I landskapet finns det nordliga 
hushållets fem viktigaste näringsbaser, älven, 
skogen, sedimentslätten, den frostskyddade höjd- 
odlingen och den starrproducerande slåttermyren. 
Till området hör slåttermyren Vassikkajoki som 
skiftades upp vid storskiftet och då började be
byggas med lador. Slätter har pågått till 1960-talet 
och ett 100-tal lador står kvar på plats.

54 7467/1795 
Tärendö (Tärendö sn). Jordbruksby med flera by
delar och gårdar som grupperats kring ett älvsam- 
manflöde. Stora inslag av kulturhistoriskt värde
full bebyggelse. Platsen har ett gynnsamt mikro
klimat i ett i övrigt kargt och glesbefolkat skogs
område.

55 7524/1825 
Karnevaara (Pajala sn). Jordbruksetablering i stat
lig regi. De 16 kolonaten var färdigställda 1924
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och hade statligt byggda bostäder med kök och 
kammare samt ladugård. Odling på utdikade 
myrar gav dålig avkastning, varför de flesta kolo- 
natssinnehavarna blev skogarbetare på heltid.

PITEÅ KOMMUN

56 7260/1753 
Lillpitedalen (Piteå sn). Väl hävdat odlingsland
skap med stort antal kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadsmiljöer. Samlade gårds- och bybilder 
med många lokala särdrag i byggnadstyper och 
utsmyckning.

57 7254/1761 
Hortlax (Hortlax sn). Kyrkstad med levande 
kyrkstadstradition och kyrka i en under 1910-talet 
nybildad församling. Församlingsbildningen 
vittnar om bygdens ekonomiska tillväxt.

58 7258/1764 
Piteå. Torget i centrala staden med omgivande 
miljö. Torget är en av landets få kvarvarande 
1600-talstorg med slutna hörn kring ett kvadra
tiskt torgrum. Bebyggelse med småskalig trästads
karaktär.

59 7260/1760 
öjebyn (Piteå sn). Platsen där Piteå stad först 
grundades 1621. En av landets största kyrkstäder, 
belägen i en bykärna med flera välbevarade och 
för trakten karaktäristiska byggnader. Levande 
kyrkstadstraditioner. Kyrka från medeltiden med 
fristående klocktorn. Kustlandsvägen från 
1600-talet är bevarad i sin sträckning genom byn.

60 7269/1763 
Norrfjärden (Norrfjärdens sn). Kyrka och kyrk
stad i en under 1910-talet nybildad församling. 
Församlingsbildningen vittnar om -bygdens eko
nomiska tillväxt.

61 7287/1762 
Rosfors (Norrfjärdens sn). Bruk från 1830-talet, 
anlagt i anslutning till den närliggande Riskäls- 
gruvan. Det grundades på lokalt initiativ. Flär 
finns länets enda bevarade masugn. I den om
givande jordbruksmiljön finns välvbevarade ladri- 
ken.

62 7280/1763 
Sjuismark (Norrfjärdens sn). Väl hävdat jord
brukslandskap med värdefulla byggnadsmiljöer,

lokaliserade i lidlägen. Samlade gårdsbilder med 
många lokala särdrag i fråga om byggnadstyper 
och utsmyckning.

63 7265/1754 
Kyrkbyn (Piteå sn). Lämningar efter medeltida 
handelsplats. Uppkomsten har hänförts till den 
medeltida kolonisationen av Norrland då Nils 
Abjörnsson (Sparre) år 1327 erhöll full äganderätt 
till Pite älvdal. Central plats till ca 1400, då land
höjningen gav Öjebyn bättre läge.

64 7274/1772 
Rosviks (Norrfjärdens sn). Komplett fäbodmiljö 
under Rosviks by, känd sedan 1600-talet.

65 7237/1767 
Jävre (Hortlax sn). ”Arkeologstigen” är det störs
ta kända gravfältsområdet av sydskandinavisk typ 
i Norrbotten. Här finns flera monumentala grav- 
rösen från bronsåldern samt enstaka anläggningar 
från järnåldern.

66 7245/1785 
Storebben och Svarthällan (Piteå sn). Fiskeplat
ser nyttjade från ca 500 e Kr. Märkliga lämningar, 
bl a generationer av övernattningsgrunder och sex 
labyrinter, speglar den stora betydelse som fisket 
haft i Norrbotten från förhistorisk tid till våra 
dagar. Vattenståndsmärken från 1750 och framåt.

ÄLVSBYNS KOMMUN

67 7295/1740 
Älvsbyn (Älvsbyns sn). Kyrka och kyrkstad i en 
församling som bildades på 1780-talet. Uppföran
det vittnar om bygdens ekonomiska tillväxt.

68 7311/1708 
Storforsen (Älvsbyns sn). Anläggningar för om
ledning av älvfåran för att möjliggöra flottning. 
Den strida forssträckningen kunde först år 1878 
öppnas för flottning genom flottledsbyggen. 
Flottleden förstärktes med stenfyllnader år 1921 
och 1945. Bevarade ledarmar och koj grunder.

69 7306/1718 
Manjärv (Älvsbyns sn). Skogslandsby som utgör 
den yttersta utposten av Pite älvdals senmedeltida 
kolonisation. I miljön finns rik uppsättning kul
turhistoriskt märklig bebyggelse.

193



Norrbottens län

ÖVERKALIX KOMMUN

70 7376/1814 
överkalix (Överkalix sn). Centralbygd kring 
sammanflödet Kalixälven-Ängesån med natur
skönt vattenland. Vidsträckta lågstränder som 
länge använts för bete och fodertäkt. Byar med 
betydande inslag av kulturhistoriskt värdefull be- 
byggelse och för norrland karaktäristisk lokalise
ring till vatten.

71 7407/1785 
övre Lansjärv (Överkalix sn). Komplex av kust
bundna strandboplatser från stenåldern av stort 
vetenskapligt intresse.

72 7383/1777 
Rikti-Dockas (Överkalix sn). Ensamliggande, 
nyrestaurerat nybygge från 1800-talet. Det har 
överskådlig försörj ningsbas och är beläget i det 
glesbefolkade skogslandet mellan Råneälven och 
Kalixälven.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

15 7364/1862
Tornedalen (Delen i Svansteins, Övertorneå och 
Hietaniemi sn). Sammanhängande landskapsparti 
längs Torneälven. Mångfasetterad kulturmiljö i 
mark som delas av två riken. Här finns boplatser 
från stenåldern, rika fisken och en av landets bör
digaste jordbruksslätter med särpräglad ståtlig all
mogebebyggelse och väl manifisterade kyrko- 
miljöer. I Hietaniemi finns en kyrkudde med me
deltida marknadsplats, husgrunder mm. Miljön 
berör även delar av Haparanda kommun.

73 7386/1848
Isovaara (Övertorneå sn). Strategiskt belägna för
svarsanläggningar av försvarshistoriskt intresse 
från andra världskriget.
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